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Ȫƫاøدمøøøة:  

ستراتيجية اƹم الحداƛة النسبية لفكرة التنمية المستدامة إال أنǌا أصبحت بعدا هاما في ر

ولكن  Üفال يكفي أن تقاس التنمية ببند الناتƝ المحلي اإلجمالي كما كان الحال إلي وقت قريب Üالتنمية

  .ن تكون متفقة مƴ مقتưيات االستدامةأالبد أن يưاف لǌا وصف ƈخر وهو 

والتنمية المستدامة تقتưي أن يكون النمواالقتصادǐ في الوقت الحاưرمتفقا مƴ مصلحة 

وبتعبيرƈخرال يجوزأن يƌدǎ النمو في الوقت الحاưر إلى  Üاألجيال القادمة وليس على حسابǌا

  .اإلưرار بمصالح األجيال المقبلة

عن أنƲمة اإلنتاج  إلى ما نتÜ Ɲوقد كان الدافƴ إلى ǌƲورƦلǁ المفǌوم التنموǐ المتطور

وما  Üواưح بالموارد النادرة والتنوع البيولوجي والƛقافي ونماƦج االستǌالǁ المتبعة من إưرار

استقرفي أدبيات االقتصاد من أن إهمال البيئة واالعتداء عليǌا ينجم عنه تكاليف باهưة على الجيل 

  .الحالي واألجيال المقبلة

لǉƦǌ ته داخل نسيƝ التنمية المستدامة من واقƴ أن ويستمد مكون السياحة المستدامة أهمي

داخلية وخارجية وتقƴ السياحة في قلب األبعاد الخارجية وأحد أهم مكوناتǌا الجوهرية  األخيرة أبعادا

فǌنùاǁ قناعùة تامة في استحالùة وجود Ü بل يمكن اعتبارها محوراالرتكاز لǉƦǌ التنمية المستدامة

فǌي تعمد إلى إيجاد Ü )التنمية السياحية المستدامة(الشùق السياحùي تنميùة مستدامة تغفل فيǌا 

ǎة أخرǌة والموارد السياحية من جǌتوازن بين السياح من ج Ü ا عالقة بينǌأن ǐأ

  .Ʀلǁ هو جوهر التنمية المستدامة على وجه العموم Üالحاưروالمستقبل

المنƲمة العالمية  ى الخصوƭولقد تبنت هƦا المفǌوم العديد من المنƲمات الدولية منǌا عل

حدوƚ تنوع تدريجى في مưمون ويتلخƭ هƦا المفǌوم الجديد للسياحة المستدامة في  Üللسياحة

السياسة السياحيةÜ بحيƚ لم يعد يقتصر على المنƲور االقتصادÜǐ وإنما برز الى جوارǉ المنƲور 
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: ي على استراتيجيتين مزدوجتيناالجتماعي و البيئي و الƛقافيÜ بحيƚ أưحت السياسة السياحية تنبن

استراتيجية تجارية مƌسسة على تحليل األسواقÜ وتطويرالصناعةÜ وتǌيئة البنية األساسية والسياحية 

  .الالزمةÜ بغرƯ تعƲيم المكاسب المادية للقطاع

استراتيجية اجتماعية تستجيب لمقتưيات التنمية المستدامة بخصوƭ انعكاسات النشاط على البيئة  

حماية البيئة االجتماعية والƛقافية ورعاية حقوق ( Ü والبشرية)حماية البيئة الطبيعية( يعية الطب

وإƦا كان Ʀلǁ هو فحوǎ التنمية السياحية المستدامة فǌل تجرǎ مراعاته على  Ü)األجيال المقبلة

تستحƚ قطاع السياحة من أهم القطاعات الرائدة التي  يعتبرإƦ  الجزائرÜأرƯ الواقƴ السياحي في 

النموÜ و تنشط ديناميكية البناء الǌيكلي اقتصاديا واجتماعيا وƛقافيا وحưاريا وأصبحت السياحة تمƛل 

وزنا نسبيا مرجحا في معƲم االقتصاديات المتقدمة مستحوƦة على إيرادات مرتفعة وإسǌام متزايد 

م بشكل كبيرفي كما تساه Üعمالة وجƦب االستƛماراتالفرƭ  وتوفير Üفي توليد الناتƝ القومي

  .إصالح الخلل في الموازين التجارية و تنمية العالقات االقتصادية الدولية

الداخلية والخارجية يالحƲ أن صناعة  :والمتتبƴ للبيانات الخاصة بالسياحة العالمية بنوعيǌا

Ƹ فقد بلÜ السياحة قد أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العالم إن لم تكن أكبرها على اإلطالق

 م2008وتطورعام  م2007مليون سائح عام  900عدد السياح في مختلف أنحاء العالم حوالي 

ملياردوالرÜ وتشير األدلة إلى أن  944نحوم  2008كما بلƸ إنفاق السياح لعام Ü مليون 922ليصبح 

 الوزن النسبى لقطاع السياحة لن يتوقف في المستقبلÜ إƦ تƌكد العديد من الدراسات إلى ارتفاع

المرونة الدخلية للطلب على السياحة الدوليةÜ مما ينبƐ عن تزايد كبير في الطلب السياحي 

الǌيئات طبقا لتقديرات توقƴ المستقبليÜ فƦƎا كانت قد تưاعفت خالل العشرين سنة الماưيةÜ في

في مليارسائح  1.6السياحية اإلقليمية والعالمية وصول عدد السياح على صعيد العالم بƋكمله نحو 

 Üمليار دوالر مما يجعل السياحة في مقدمة الصناعات العالمية 2000وإنفاق ما يقارب م 2020عام 
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وإƦا كانت السياحة قد ساهمت بقوة في زيادة النمواالقتصادǐ للدول المتقدمة فǌل يمكن أن تخدم 

ار السياحي Þ وهل الخي )الجزائرÜ مصر و تونس ( دول سياسة التنمية االقتصادية في  بƦات القدر

يعد أكƛر تبريرا من الخيارات المتاحة أمام برامƝ التنمية في Ʋل المتغيرات العالمية والتحديات 

Þ المعاصرة Þا الخيارƦاراالقتصادية و المالية و االجتماعية التي يمكن أن تتولد عن هƛǓوماهي ا  

  

  :اإلشكاليـة

  : تتمحورمعالم بحƛنا في السƌال الجوهرǐ التالي

المتغيرات العالمية والتحديات المعاصرةÜ ماهي األهمية االقتصادية للتنمية السياحية في Ʋل 

 Þالمستدامة في الجزائر و كيف يمكن االستفادة من التجربة المصرية و التونسية  

  :وبناء على هǉƦ اإلشكالية الرئيسية نقوم بطرح مجموعة من األسئلة الفرعية التالية

  اهي ƛƈارها المختلفةÞمامفǌوم السياحة Þ و م/ أ

  Ýالسياحة في الجزائرقطاع  وماهي ƈفاق Þالتنمية السياحية المستدامةمامفǌوم / ب

   ستراتيجية التنمية السياحية المستدامة وفق المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحيةا مكانة ما/ ج    

  وماهو تقيم التجربة السياحية في الجزائرǓ 2025  ÞÞفاق  

  نتائƝ المحققة في هƦا القطاع من خالل التجربة المصرية والتونسيةÞماهي ال/ د    

    ǉ /ارƛǓاالقتصادية  ماهي اÞةƛالƛللتنمية السياحة للبلدان ال  

  :و لǘجابة على هǉƦ اإلشكالية اعتمدنا على جملة من الفرưيات تتمƛل فيمايلي

 .تكتسي أهمية التنمية السياحية في تعƲيم ƛƈارها االقتصادية - 1

 .لعالقة بين التدفقات السياحية واإليرادات السياحية ليست دوما طرديةا - 2

  .ƈفاق تطويرالمنتƝ السياحي الجزائرǐ مرتبط بتنمية سياحية مستدامة - 3
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  :أهمية الدراسة

 ƴيمكن أن يلعبه قطاع السياحة في تنوي ǐƦتكمن أهمية الدراسة في إبراز الدور المستقبلي ال

  دة القدرة اإلنتاجية مما ينعكس إيجابا على الموازين الخارجيةقاعدة االقتصاد الوطنيÜ وزيا

و الداخليةÜ و يسǌم في توفير الفرƭ الوƲيفية لǖعداد المتزايدة من القوǎ العاملة الوطنيùة مùن    

السياحي من خùالل اسùتراتيجية    عجǌةÜ ومن جǌة أخرǐ األهمية التي بدأت توليǌا الجزائر للقطا

من القوانين التنƲيمية لبناء سياحة مستدامة مƴ المخطط التوجيǌي للتǌيئة  تطوير القطاع و سن جملة

  .   2025السياحية Ǔفاق 

  :أهداف الدراسة

  :تǌدف الدراسة إلى

 .توưيح وتحديد مفǌوم السياحة و ƛƈارها االقتصادية و االجتماعية و البيئية -

التنميùة السùياحية فùي     وما موقعǌا من برامÜ Ɲتحديد مفǌوم ومكونات السياحة المستدامة -

 .الجزائر

معرفة وإدراǁ المحاوراالستراتيجية التي اختارتǌا كل من تونس و مصر لتطوير قطاعùǌا   -

 .السياحي

رصد اƛǓار االقتصادية لقطاع السياحة ومحاولة تقييم التجاربƛ Üم تحديد دور القطاع فùي   -

مة فùي تحسùين   الجزائر من ناحيةÜ وتونس ومصر من ناحية ƛانية مùن حيƚù المسùاه   

  .االقتصادية تالمƌشرا
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  :بررات الدراسةم

  : هناǁ عدة أسباب كانت الدافƴ الختيار الموưوع لعل أهمǌا

رƹم الجǌود المبƦولة من طرف السلطات الجزائرية لتنويƴù مصùادر الùدخل و تخفيùف      -

االعتماد على قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل من خالل تنمية القطاعات األخرƹ ǎيùر  

نفطيةÜ فƎنǌا لم تكلل بالنجاح و بقية مساهمة هǉƦ القطاعùات فùي النùاتƝ المحلùي دون     ال

 فƎن الưرورة تقتưي االهتمام أكƛر ةالمستوǎ المطلوبÜ و لتجاوز هƦا المصير والنتيج

و العمل على تفعيل هǉƦ القطاعاتÜ و يمƛل قطاع السياحة مصدرا حيويùا متجùددا يمكنùه       

ي تكوين الناتƝ المحليÜ وتحسين رصيد ميزان المùدفوعات و تùوفير   اإلسǌام بصورة فاعلة ف

  .فرƭ العمالة

النتائƝ التي حققتǌا كل من تونس ومصر نتيجة اهتمامǌما بالقطاع السياحيÜ والتي تتشùابه   -

 .من حيƚ اإلمكانات مƴ الجزائرÜ وتعد وجǌات سياحية منافسة لǌا

 .ريق من األساتƦةالموưوع كان مشروع بحƚ بالنسبة للباحƚ رفقة ف -

 .      حداƛة الموưوع من حيƚ االهتمام من قبل الباحƛين -

  :المنهƛ المتبع في الدراسة

اعتمùد  ال المحورǐ في اإلشكالية والتسùاƌالت الƛانويùة   ƌالبحƚ واإلجابة عن الس نجازإل

وعةÜ الباحƚ على المنƝǌ الوصفي التحليلي والمنƝǌ المقارن مستعينا بمجموعة مùن المصùادرالمتن  

وتتمƛل هǉƦ المصادر في الكتب األساسية المƌطرة لتفاصùيل الموùưوعÜ البحùوƚ والدراسùات     

   Üةùة والدوليùيئات المحليǌاإلحصائيات المنشورة من قبل ال Üوالدوريات المتصلة باقتصاد السياحة

سùفر  كوزارة السياحةÜ الديوان الوطني لǘحصاءÜ المنƲمة العالمية للسياحةÜ والمجلس العùالمي لل 
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الصادرتين عن الǌيئùة   سÜ خطط وبرامƝ التنمية السياحية لكل من جمǌورية مصر وتونةوالسياح

  .العامة للتنمية السياحية بمصر والديوان الوطني للسياحة التونسي على التوالي

  :صعوبات الدراسة

الصعوبات التي صادفǌا الباحƚ في إنجازǉ للموưوع تمƛلت في قلة اإلحصائيات المتعلقùة  

  .ببعƯ المƌشرات السياحيةÜ باإلưافة إلى عدم دقتǌا و تưاربǌا في بعƯ األحيان

  :الدراسات السابقة

من الدراسات التي تناولت الموưوعÜ وتمكنا من االطالع عليǌا تتمƛل في أربƴù رسùائل   

  :دكتوراÜǉ والعديد من رسائل الماجستير

- Ʋمليكة حفي ùل ǉوان  شبايكي تحت  -األولى وهي رسالة دكتوراùا   : عنùارهƛƈياحة وùالس

مفùاهيم السùياحة   : تناولت فيǌا الباحùƛة ) 2003(االقتصادية و اإلجتماعية حالة الجزائر 

وتطورها واتجاهاتǌاÜ القطاع السياحي ودورǉ في االقتصاد الجزائرÜǐ كما تطرقùت إلùى   

ي الجزائùر  اƛǓار االقتصادية واالجتماعية للسياحةÜ باإلưافة إلى مستقبل النشاط السياحي ف

في Ʋل التحوالت المحلية والعالميةÜ وقد توصلت الباحƛة إلى أن مساهمة قطاع السياحة في 

االقتصاد الوطني لم تكن Ʀات أهمية حتى قبل سنوات التسعيناتÜ وƦلǁ بسبب تركيزالسياسة 

  .االقتصادية على قطاع المحروقات وإهمالǌا لقطاع السياحة

-  ùانية لƛخالد"ال ƫادية   "ن بعنوا"  كواùوالت االقتصùل التحùƲ ة  " أهمية السياحة فيùحال

تاريƣ ومفǌوم السياحة والسائحÜ السياحة : Ü تطرق الباحƚ فيǌا إلى)2003/2004(الجزائر

كنشاط اقتصادǐ أهميتǌا ومƌشراتǌاÜ مقومات تنƲيم وأداء السياحة فùي الجزائùرÜ وفùي    

Üفاق ومستقبل السياحة في الجزائرƈ اق    الفصل األخير تناولùفƈة وùيح أهميưو حاول تو

  ǎتوùالمحققة على المس Ɲرإلى النتائƲبالن ǁلƦم وǌم ǐالسياحة في الجزائر كنشاط اقتصاد
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العالميÜ وبالرجوع إلى تجارب بعƯ الدول العربيةÜ وتوصل إلى أن القطاع السياحي فùي  

مùوارد  الجزائر لم يƌد الدورالمنتƲرفي التنميةÜ وأن النتùائƝ المحققùة التعكùس حجùم ال    

والمغريات السياحية المتوفرةÜ كما علل Ʀلǁ من خالل إجراء مقارنة من حيƚ المƌشùرات  

 .السياحية بما تحقق في الجزائرÜ وما تم إنجازǉ في كل من المغرب وتونس

-  ùة لƛالƛتحت عنوان"  بوعقلين بديعة"ال :   Ɲتùويق المنùمارات السياحية وإشكالية تسƛاالست

الموưوع في خمسùة فصùولÜ   : تناولت الباحƛة فيǌا) 2005/2006(السياحي في الجزائر 

تطرقت إلى مدخل للسياحة بحيƚ شمل التعاريف النƲرية الخاصùة بالسùياحة والمفùاهيم    

المرتبطة بǌاƛ Üم تناولت االستƛمارات السياحية وعالقتǌا بالتسويق السياحي مƴ التركيزعلى 

ƛمارات السياحية فùي الجزائرعبùر   العرƯ والطلب السياحيÜ كما أشارت إلى تطوراالست

مختلف مراحل التنميةÜ كما قدمت تحليال للعùرƯ والطلùب السùياحي حسùب مختلùف      

عناصرهماƛ Üم قامت بتحليل برنامƝ التنمية السياحية المستدامة وƈفاق تطويرالمنتƝ السياحي 

حùل  الجزائرÜǐ توصلت الباحƛة من خالل الموưوع إلى تƋكيد تعƛر القطاع في كافùة مرا 

التنمية بسبب التǌميƫ وƹياب رƌية استراتيجية علمية و صادقة نحو بناء سياحة مسùتدامة  

 ƴالسياحية مقارنة بالمشاري ƴعف المشاريư كما أكدت على Üالتنمية الشاملة ƚتساهم في بع

 .األخرÜǎ ومحدودية الشراكة األجنبية في قطاع السياحة

دراسة مقارنùة   –ن اƛǓار التنموية للسياحة رسالة ماجستيرلù صليحة عشي بعنوا: الرابعة -

تناولت الباحƛة الموưوع في ƛالƛة فصول تطرقùت إلùى    -بين الجزائرÜ تونس والمغرب

مفاهيم أساسية للسياحة والسائحÜ كما تطرقت إلى المقومات السياحية للبلدان المقارنةÜ وأمùا  

احة في البلدان الƛùالÜƚ هǉƦù   الفصل األخير فقد تưمن اƛǓاراالقتصادية واالجتماعية للسي

الدراسة جاءت في شكل دراسة حالة أكƛرمنǌا دراسة مقارنةÜ وقد أهملت جوانùب عديùدة   
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مرتبطة بالموưوع كمعوقات التنمية في البلدان الƛالƛةÜ برامƝ وخطط التنمية السياحيةÜ وقد 

  ùر مقارنùار التنموية لقطاع السياحة في الجزائƛǓعف اư ة اليƛونس  توصلت الباحùة بت

      .           والمغربÜ رƹم المقومات السياحية الطبيعية والحưارية التي تتوفر عليǌا الجزائر

   :خطة الدراسة

الدراسة إلى  تقسيممن البحƚ تم  ىوبغية بلوƷ الǌدف المتوخ اإلشكاليةة عن ùلǘجاب

  :خمسùة فصول

  .ثارها المختلفةƆخلفية نưرية عن السياحة و: الفصل األول
  .مفاهيم عامة عن السياحة والسائح  :المبحث األول
  .السوق السياحية :المبحث الثاني
  .اƛǓار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة :المبحث الثالث

  .حركة السياحة الدولية التنمية السياحية المستدامة وتطور: الفصل الثاني
  .السياحة والتنمية المستدامة :المبحث األول

   .التطورالتاريخي لحركة السياحة الدولية :بحث الثاني الم
  .إستراتيجية التنمية السياحية المستدامة في الجزائرواقع و  :الفصل الثالث

  .السياحة في الجزائر واقƴ :األولالمبحث        
  2013الجزائرية ألفاق السياحة إستراتيجية  :نيالمبحث الثا       

  .Ǔ 2025فاق توجيǌي للتǌيئة السياحيةالمخطط ال :الثالثالمبحث   
  .التنمية السياحية في مصر وتونس واقع وأفاق :الفصل الرابع

  .ستراتيجية التنمية السياحية في مصرا :المبحث األول 
    .في تونسستراتيجية التنمية السياحية ا :المبحث الثاني

  )ر، تونس الجزائر، مص( دراسة تقيميǈ للتجارب السياحية في  :الفصل الخامس
   تقيم خطة التنمية في البلدان الƛالƛة  :المبحث األول 
  ) الجزائرÜ مصر وتونس (  األهمية االقتصادية للتنمية السياحية في :المبحث الثاني 
  دراسة مقارنة من خالل المƌشرات و اƛǓاراالقتصادية :المبحث الثالث

أوردنا جملة من التوصيات العملية المستخلصة عن الدراسة  تعلى ưوء االستنتاجا :الخاتمة

  .لالرتقاء بواقƴ السياحة في الجزائر في Ʋل األوưاع و المشاكل التي يعانى منǌا القطاع
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  :تمهيد

فǌي قديمة قدم الحياة و عريقة رƯ ومن عليǌا ألنسانية نشƋت منƦ خلق اŸ اإالسياحة Ʋاهرة 

ƣعراقة التاريÜ  Ʀن   إلزمان بعيدة واأفمنùا عùƛه و  أنسان في حركة دائمة بين السفروالتنقل بحùمن

ùƲاهرة  إلùى  خùر  ƈ ىنسان من مكان الإلولقد تحولت Ʋاهرة انتقال ا Üاستقرارǉ سعيا وراء رزقه

  .اجتماعية ƛقافية هدفǌا المتعة والراحة واالستجمام

 Üالحركة االجتماعية التي تتم اختياريا بǌدف الترفيه واالستمتاع العقلي والبدني يحة هفالسيا  

قامة مƌقتة طالما أن هǉƦ اإلقامة إيưا مجموعة من العالقات والƲواهرالتي تترتب عن سفر وأوهي 

ت ولقد تعددت الدوافƴ و البواعƚ التùي كانÜ   ùبنشاط يدرربحاوالترتبط  Üقامة دائمةإالتتحول الى 

  الÜ.... ƣالتسوق  Üالعلم Üالترفيه Üالرياưة Üالمغامرة Üاالستشفاء Üالدينية: نتقال ومنǌاالوراء السفروا

    ǐي أùا فùمǌب Ʋهمية واعتبار كبيرين لم تحƋيت السياحة المعاصرة كنشاط إنساني بƲوقد ح

ة واجتماعيùة  ƛار اقتصاديƈنجم عن النشاطات السياحية الكƛيفة نتائƝ و وÜ السابقةعصورالعصرمن 

وƛقافية وبيئية وعمرانية كان لǌا أƛر عƲيم وواưح في حياة المجتمعات والشùعوب فùي عصùرنا    

     ǉƦùيم هùه وتقيùبط وتوجيùưيم وƲرورة تنư استدعى توجيه االهتمام إلى ǐƦاألمر ال Üرưالحا

Ɲưونا ƴوبة وبشكل سريƹالنشاطات للوصول إلى األهداف المنشودة والمر.  

  :ƛƈارها المختلفة في المباحƚ التاليةناول Ʋاهرة السياحة و وفي هƦا الفصل سنت

  .و السائح مفاهيم عامة عن السياحة:  المبحث األول

  .السوق السياحية: المبحث الثاني

.اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة: المبحث الثالث     
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  .والسائح المبحث األول مفاهيم عامة حول السياحة

  :والسائح السياحةماهية  : أوال
  :ماهية السياحة -1

تناول التعريùف   فمنǌم من لقد حاول الكƛير من المختصين تعريف السياحة تعريفا منưبطا
ركز البعƯ على الجوانب االجتماعيةÜ النفسية الƛقافية والسياسùية   حين من الناحية االقتصاديةÜ في
دمة لمفǌوم السياحة باعتبارهùا مصùطلحا اجتماعيùا    دد التعاريف المقعوالتعليمية للسياحةÜ ويبقى ت

 Üى   أيعاني من المشكلة التي تواجه باقي المصطلحات االجتماعيةùول إلùال وهي مشكلة عدم الوص
   1لسياحةتي لǓا تعريفالتعريف جامƴ مانƴ للمفǌومÜ وتƛار المشكلة في 

الرƹبùات   Üانيةنسù إلإن السياحة مفǌوم مركب يتكون من عناصر عديدة منǌا المشùاعر ا 
  .إلƣ.... قامات إلمات السياحيةÜ اخدوسائل النقلÜ ال

ا يدخل في تشكيلة العديد من العلوم مƛل السùياحةÜ  يقل دراسي تعد حقال بينحن السياحة كإ
االقتصادÜ اإلدارةÜ الجغرافياÜ علم النفسÜ علم االجتماعÜ وبƦǌا يختلف التعريف باختالف من ينƲر 

  .ميةيدألكااإليه والخلفية 
  ƴùدف حل مشكلة معينة أو التكيف مǌاست Üم المحاوالت التعريفية لتعريف السياحةƲإن مع

ƭموقف خاÜ عن تعريف و ƚالبح ǁلƦ الƛلم Ưراƹǖاإلحصائية Üالسياحة ليس مو Ʋصطلح أو لف
 نمù  أكùƛر وقد ورد لفƲ السياحة في القرƈن الكريم في  Üالعربية وهو يعني التجوال ةبجديد في اللغ

شǌùر  أفسùيحوا فùي األرƯ أربعùة    (( يقول اŸ تعالى ) 2(سورة التوبة ƈية  و من Ʀلǁ  وƴưم
سيروا أيǌا فأǐ  فسøيحوا وتعني هنا كلمة )) واعلموا أنكم ƹير معجزǐ اŸ وأن اŸ مخزǐ الكافرين

  .2المشركون سير السائحين ƈمنين مدة أربعة أشǌر اليتعرƯ خاللǌا لكم أحد
نشùاط   دادبƎعù  تعني العمùل المتعلùق   Tourismكلمة  أن ليزية فنجد أما في اللغة االنج

  .3اإلجازاتللسائحين أو الممارسة المتعلقة بالسفر من أجل المتعة في  اإلجازات
فƦƎا كان Ʀلǁ داخل نفس الدولة  Üالسياحة في اللغة هي السفر أǐ االنتقال من مكان إلى مكان ƈخرو

  .لة إلى أخرǎ سميت سياحة دوليةسميت سياحة داخليةÜ وإƦا كان من دو

                                                 
  .42ص    2006 الشرآة العربية للنشر و التوزیع القاهرة، ،مد محروس خضير ، تحليل السياسات العامة السياحية في مصراح 1
 ) 02(سورة التوبة أیة  2
 .21. ، ص 1997ماهر عبد العزیز ، صناعة السياحة ، دار زهران عمان ،  3
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السياحة على أنه من الصعب العƛور علùى تعريùف شùامل     ءورƹم اتفاق الكƛير من علما
يùة  نللسياحة إال أنه من الممكن التوصل إلى تعريفات توưح طبيعة هƦا النشاط وتصنيف جوانبه الف

  .1واكبت تطور نشاط السياحة لƦǌا نورد هǉƦ التعاريف التي
السياحة بƋنǌا Ʋاهرة من Ʋواهر : 1905األلماني عام ) GUYER Freuller(رولر رف جوير فع

حسùاس بجمùال   إلاوالمتزايدة للحصول على الراحة واالسùتجمامÜ   الحاجةالعصر التي تنبƛق من 
  .2قامة في مناطق Ʀات طبيعة خاصةإلالطبيعة وتƦوقǌاÜ والشعور بالبǌجة والمتعة من ا

  .وانب النفسية والمعنوية للسياحة وأهمل جوانب أخرǎنالحƲ أن التعريف اهتم بالج
عùرف  حيƚù  : 1910عام ) HERMAN Von Scholleron(تعريف هيرمان فوشوليرون   -

صùادية  تالسياحة بƋنǌا االصطالح الǐƦ يطلق على كل العمليات المتداخلة وخصوصا العمليات االق
  .3اخل وخارج حدود منطقة أو دولة معينةالتي تتعلق بدخول األجانب وإقامتǌم المƌقتة وانتشارهم د

ǎللسياحة وأهمل الجوانب األخر ǐأنه ركز على الجانب االقتصاد Ʋومن التعريف نالح.  
عرف السùياحة بƋنùǌا   حيƚ : 1938سنة ) LEVIELLE Nizerolle(نيزارول  هتعريف ليفي -

  .4إقامته المعتادجميƴ األنشطة ƹير المحققة للربح والتي يقوم بǌا االنسان بعيدا عن مقر 
  .التعريف ركز على استبعاد الربح واالستفادة المادية من جميƴ األنشطة التي تتưمنǌا السياحة

السياحة عبùارة عùن مجمùوع األنشùطة     ): ROBERT Lanquard(تعريف روبرت لونكار  -
  .5البشرية المتعلقة بالسفر وصناعة تǌدف إلى إشباع حاجات السائح

السياحة بƋنǌا مجموعة الƲواهر والعالقùات   اعرف: HUNZIKER AND KRAFETتعريف  -
ير المقيمين طالما أن Ʀلǁ اليƌدǐ إلى إقامة دائمùة لùǌم واليùرتبط    غقامة لإلالناشئة عن السفر وا

  .6كسبية بممارسة أنشطة
السياحة عن الǌجرة على أساس أن حركة السائح حركة مƌقتùة   تمييزولقد ساعدنا هƦا التعريف في 

  .شخاƭ طويلة األجل وقد تƋخƦ شكل اإلقامة والعملأاألجل بينما الǌجرة هي حركة  وقصيرة
  
  

                                                 
 .7. ، ص 2003ندریة ، جليلة حسن حسنين اقتصادیات السياحة ، منشورات جامعة اإلسك 1
  .10. ، ص 1994هدي سيد لطيف ، السياحة النظریة و التطبيق ، الشرآة العربية للنشر و التوزیع القاهرة ،  2
 .10جليلة حسن حسنين  ، اقتصادیات السياحة ، مرجع سابق ، ص 3
  .12هدي سيد لطيف ، السياحة النظریة و التطبيق ، مرجع سابق ، ص  4

5 ROBERT LANQUARD . le tourisme international. Série que sais je . Paris/ puf . 1980 . p 12 
6 AHMED TISSA. Economie touristique et aménagement du territoire. Opu Alger . p 94. 
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السياحة مجموعة من العالقات والخدمات المرتبطة بعمليùة  : تعريف الدكتور صالح عبد الوهاب -
  .1ير المكان وقتيا وتلقائيا وليس ألسباب تجارية أو حرفيةيتغ

إال  Üاين دون الوصول إلى تعريف شامل للƲاهرة السùياحية ومن خالل التعاريف السابقة نالحƲ التب
  :2ها حول النشاط السياحي التخرج عن اǓتيƌأن المالحƲات العامة التي يمكن إبدا

إن السياحة مجموعة من العالقات المادية وƹير المادية فǌي مجموعة من العالقùات الماديùة    -   
أư ǐافة إلى عالقات ƹير ماديùة  إلƴ أجر مادÜǐ باحيƚ ينتفƴ السائح بعديد من الخدمات مقابل دف

نسانية والمعنوية الناتجة عن تعامل السائح مƴ سùكان المقصùد السùياحي واحتكاكùه بƛقùافتǌم      إلا
  .والبيئي يوحưارتǌم وسلوكǌم االجتماع

  .تنشƋ السياحة نتيجة تنقل األفراد وإقامتǌم في أماكن ƹير أماكن إقامتǌم الدائمة -
  .ة لǌا حد أقصى وحد أدنىدالمكان المقصود تكون مƌقتة خالل م أن الحركة إلى -
  .العمل وأن زيارة األماكن المقصودة التكون ألƹراƯ التجارة أ -

  ).OMT(بل المنƲمة العالمية للسياحة قعتمد من موللوصول إلى تعريف عام نورد التعريف ال
  .3نكلمة السياحة على مفǌومي تحتوǐ حسب المنƲمة العالمية للسياحة

أسùباب  تكùون  بحيƚù   قùل ألاساعة على  24كل زائر مƌقت يقيم في البلد الǐƦ يزورǉ : السائح
من أجل الترفيهÜ الراحةÜ الصحة Ü قưاء العطلÜ الدراسةÜ الديانةÜ الرياưةÜ أو من ‘ السفر‘الزيارة

  .أجل القيام بƋعمال عائليةÜ حưورمƌتمراتÜ ندوات علميةƛ Üقافية وسياسية
إقامتùه  ساعة على األكùƛر خùارج مقر   24كل زائر مƌقت التتجاوز مدة إقامته : زǉنتول المجالمت

  .المعتادة
  .4بعƯ المفاهيماليه بالنسبة للجزائر فقد تبنت تعريف المنƲمة العالمية للسياحة إال انǌا أưافت أما 

  .ودخل التراب الوطني خارج مساحة العبور يعتبر داخال دكل مسافرعبرالحدو: الدخول
كل شخƭ دخل التراب الوطني مǌما كانت دوافƴ هƦا الدخول ومǌما  كان مقùر إقامتùه    : سافرالم

  .وجنسيته باستƛناء الجوالين في رحلة بحرية

                                                 
 .28. ، ص 1990صالح عبد الوهاب ، السياحة الدولية، مطبعة الزهران ،  1
  .14. ص هدي سيد لطيف ، مرجع سابق، 2

OMT:    organisation mondiale du tourisme  . 
  .14، ص 2004رسالة دآتوراه جامعة الجزائر  –حالة الجزائر  –آواش خالد ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادیة  3
  .264، ص 1991المجموعة اإلحصائية السنویة للجزائر ، الدیوان الوطني لإلحصائيات نشرة  4
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والجوال في رحلة بحرية هو كل زائر يدخل الحدود الوطنية ويغادرها في نفس السفينة التي جùاء  
  .دفيǌا والتي يمكƚ على متنǌا طول مدة إقامته في البال

فيǌا أǐ مǌنة مقابل أجùر   سوال يمارة دكل من دخل حدود الجزائرمن ƹيرأن يقيم فيǌا عا: الزائر
  .نوهما السياح والجوال: ا التعريف يشمل فئتين من الزوارƦوه

يمكن تلخيƭ دواع زيارته وساعة في البالدÜ  24كل زائر لفترة محدودةÜ يبقى على األقل : السائح
أشùغال  ) في عطلةÜ أسباب صحيةÜ دراسيةÜ دواعي دينيةÜ رياùưية (تعة مال: في األƹراƯ التالية

  ).زيارة األقاربÜ مǌمةÜ اجتماع(
ن العابرون للجزائر باستƛناء الجùوالين فùي رحلùة    ون والمسافروهم السياح الجوال: ƹيرالمقيمين

  .بحرية
الجزائريين يعتبùرون  كل وجوالين في رحلة بحرية وƹير المقيمين المسافرون ƹير الهم : المقيمون
  .مقيمين
ساعة وهƦا المفǌوم ينطبق علùى   24هو زائر لمدة محدودةÜ إقامته في الجزائر التتجاوز : الجوال

كل المسافرين الƦين هم في جولة بحرية ماعدا المسافرين الƦين يمكن اعتبارهم من الناحية القانونية 
  .ن في الجزائرأنǌم لم يدخلوا التراب فưال عن سكان الحدود العاملي

لقد ارتبط تعريف السياحة بتعريف السائح فكان المدخل لتعريف السياحة من خùالل  :  السائح -2
تعريفǌم للسائح ومايقوم به من نشاط وعالقات من خالل حركته المƌقتùة خùارج محùل إقامتùه     

 24مùدة  بƋنه الفرد الǐƦ يسùافر ل (األمم بتعريف السائح  ةأوصت عصب 1937وفي عام 1Üالمعتادة
  .2يقيم فيه عادة ǐƦساعة أو أكƛر إلى بلد ƹير ال

  .المتنزǉأما المنƲمة العالمية للسياحة فقد قسمت الزائر إلى فئتين السائح و
في روساعة إلى البلد المز 24وعرف السائح بƋنه الزائر الǐƦ يقوم بزيارة مƌقتة في مدة التقل عن 

  .3روساعة في البلد المز ǐ24 يقيم إقامة مƌقتة أقل من الزائر الƦ وهوالمتنزǉ زائر ليوم واحد  حين
  
  

                                                 
  . 7.سن حسنين ، اقتصادیات السياحة ، مرجع سابق ، صجليلة ح 1
  .8.جليلة حسن حسنين ، نفس المرجع ، ص 2
 .9.، ص1985نبيل الروبي ، اقتصادیات السياحة ، مؤسسة الثقافة الجامعية اإلسكندریة مصر ،  3
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بتحديد من هم السائحون على النحùو   1937حصائيات لعصبة األمم المتحدة في إلوقد قامت لجنة ا
  :1التالي

  .األشخاƭ الƦين يسافرون للترويح عن النفس أو ألسباب عائلية أو لبواعƚ صحية -
ماعات الدولية أو لتمƛيل بالدهم أيا كùان نùوع التمƛيùل    األشخاƭ الƦين يسافرون لحưوراالجت -
  ).علمياÜ إدارياÜ سياسياÜ أو رياưيا(
  .أرباب العمل الƦين يسافرون ألسباب تتعلق بƋعمالǌم -
  .ساعة 24األشخاƭ الƦن يسافرون في رحالت بحرية حتى ولو كانت فترة إقامتǌم أقل من  -

  :أنواƱ السياحة: ثانيا
كǌا فǌناǁ السياحة ياحة تبعا للدوافƴ والرƹبات واالحتياجات التي يمكن خلقǌا وتحرأنواع السي دتتعد

نماط أخرǎ جديùدة سùاعد علùى    أưافة إلى إلية والدينية والرياưيةÜ باجالعالƛقافية والترفيǌية وال
مùن تطلعùات    هانتشارها التقدم والتطورالعلمي والسياسي واالقتصادǐ واالجتمùاعي وماصùحاب  

Ʀ ات نوعيات خاصة لم تكن معروفة من قبلومتطلباتÜ  Ưتمرات وسياحة المعارƌل سياحة المƛم
ه االتجاǉ إلى تùوفير خùدمات وتسǌùيالت وتجǌيùزات     نوهوما ترتب ع Üاوسياحة الحوافزوƹيره

وقùد   ÜوعناصرجƦب تختلف إلى حد كبير في خصائصǌا وصفاتǌا عما تحتاجه السياحة التقليديùة 
  :2ع المختلفة لǌا وفقا لعدة عناصرصنف خبراء السياحة األنوا

  :المسافرين األشخاƫتبعا لعدد  -1

سياحة فردية ƹيرمنƲمة واليعتمد على برنامƝ منƲم أو محدد تتùưمن سùفر شùخƭ أو     . أ
ƭمجموعة أشخا.  

 .سياحة جماعية عبارة عن سياحة منƲمة عادت تقوم بǌا شركات سياحية . ب

  :طبقا لنوƱ وسيلة النقل المستخدمة -2

  )السيارات الخاصةÜ السكǁ الحديديةÜ الحافالت(ية سياحة بر . أ
 )السفن والبواخر(سياحة بحرية أو نǌرية  . ب

 ).الطائرات المختلفة(سياحة جوية  . ت

  
  

                                                 
 .17.آواش خالد ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادیة ، مرجع سابق ، ص  1
 .39.ص. ،2003بد الخالق السيسي ، صناعة السياحة األساسيات و المبادئ ، مطابع الوالء الحدیثة مصر ، ماهرع 2
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  :طبقا للجنسين -3
  سياحة الرجال -أ
  سياحة النساء -ب
4-  ǌوالطبقة االجتماعية اإلنفاقحسب مستو:  
 .)الطائراتÜ اليخوت(صة سياحة أصحاب الماليين الƦين يسافرن بوسائلǌم الخا - أ

الفنùادق Ʀات خمسùة   (وعيات الممتازة من الخدمات نسياحة الطبقة المتميزة التي تستخدم ال -ب
 )إلƣ... نجوم وƹيرها من الوسائل 

 .السياحة االجتماعية أو العامةÜ لƦوǐ الدخول المحدودة -ج

 :تبعا للموقع الجغرافي -5

 راد داخل البلد نفسهومعناها انتقال األف: داخليةالسياحة ال - أ

ة سياحة واحùدة كبلùدان   هي التنقل والسفر بين دول متجاورة وتكون منطقو: قليميةاإلسياحة ال - ب
 .إلƣ...م العربيÜ لربيÜ أو العاالمغرب الع

وهƦا النوع من السياحة تبحÜ   ƚùومعناها استقبال السياح األجانب في بلد ما :سياحة خارجية -ج
  .العالم لعنه أƹلب دو

د تصنيف األنواع المختلفة للسياحة و فقا للǌدف من الرحلة األكƛر شùيوعا  يع:  لدوافعهابعا ت -6
 :وتحت هƦا التصنيف نجد األنواع التالية Üواستخداما بالنسبة للنشاط السياحي بوجه عام 

فر تعتبر من أهم أنواع السياحة وأقدم أشكالǌا حيƚ تو 1)مامجالمتعة واالست(السياحة الترفيǌية  -أ
بالسفر والƦهاب إلى األمùاكن   للفرد االستجمام بعيدا عن النمط المعتاد للحياة ورتابة العمل الدائم

تميز هƦا يو Üوجمال شواطئǌا Üوهدوء ربوعǌا Üالتي تشتǌر باعتدال الطقس أو بمناƲرها الطبيعية
 %70والي حǉ  ùنه يمƛل عنصر جƦب لغالبية سائحي العالمÜ حيƚ يمƛل وحدƋالنوع من السياحة ب

 .ưافة إلى إمكان تكرار الزيارة للمكان نفسهإلمن حركة السياحة الدولية با

تǌدف إلى التعرف على الحưارات القديمة وزيارة المنùاطق األƛريùة Ʀات   : السياحة الƛقافية -ب
الماưي والتاريÜƣ فǌي تجتƦب نوعيات من السائحين الƦين يرƹبون في إشùباع رƹبùة المعرفùة    

يمùƛل   و Üقيمǌانǌا ونوفالمختلفة بعاداتǌا وتقاليدها و ماتǌم الحưارية ومعايشة الشعوبلوزيادة معو

                                                 
  .70.صالح عبد الوهاب ، السياحة الدولية ، مرجع سابق، ص 1
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من حركة السياحة الدولية كما يتميز هƦا النوع من السùياحة   %10هƦا النوع من السياحة ما يعادل 
 .ة لنفس المكانرمرة واحدة فقط بغرƯ المعرفة واليكررالزيا ǌابƋن السائح عادة ما يقبل علي

السùياحة   ǉوتعتمد هÜ Ʀالزيارة بǌدف العالج أو قưاء فترة نقاهةحيƚ تكون : السياحة العالجية -ج
     ǉاùون الميùعي Üحيùالص Ƣاùالمن Üعلى المقومات الطبيعية الموجودة بالبيئة كالحمامات المعدنية

ت تùوفر المصùحا  وÜ فưال عن ưرورة توافر النƲافة العامة والùǌدوءÜ  الدافئةبريتيةÜ الرمال كال
ويتميز هƦا النùوع مùن    Üالمجǌزة بƋحدƚ المعدات الطبيةÜ مƴ توافر الكوادر البشرية المتخصصة

  .1%5السياحة بانخفاƯ نصيبه من الحركة السياحية الدولية إƦ تبلƸ حوالي 
وأهم المناطق المسùتǌدفة   Üالǌدف من الزيارة هو أداء واجب دينيحيƚ يكون : السياحة الدينية -د

القدس بالنسبة  Ü)الحÜƝ العمرة(والمدينة المنورة لدǎ المسلمين المكرمة السياحة مكة  لƦǌا النوع من
  .ينيالفاتيكان بالنسبة للمسيحو دواليǌو نلمسيحيياوللمسلمين 

ǉ- يةưإلاالنتقال من مكان ا وهي:السياحة الريا ǎخر في دولة أخرƈ دف ممارسة بقامة إلى مكانǌ
 و مللبطوالت الرياưيةÜ المقابالت الخاصة ببطùوالت العùا  ا هدةأو االستمتاع بمشا ةأنشطة رياưي

المناصùرين   رƹبةوقد انتعشت هǉƦ السياحة بسبب كƛرة التƲاهرات الرياưية و Üاأللعاب األولمبية
  .االنتقال مƴ فرقǌم المشاركة في مختلف البطوالتفي 
لحديƛة وارتبطùت ارتباطùا   تعتبر سياحة المƌتمرات من األنماط السياحية ا: سياحة المƌتمرات -و

يǌدف هƦا النوع من السياحة إلى حưور المƌùتمرات  ومÜ لبالنمو الحưارǐ الǐƦ يشǌدǉ العا اكبير
والندوات واالجتماعات العلمية أو المǌنية أوالسياسùية ويتطلùب توفرأمùاكن اإلقامùة وقاعùات      

  .المƌتمرات
ساهم في تعزيùز حجùم   يسياحي كما على الترويƝ ال امساعد اليعد هƦا النوع من السياحة عامو

  .نفاق السائحإحققه من عائد كبير نƲرا الرتفاع متوسط ياإليرادات لما 
ǐ- وهو نوع جديد من أنواع السياحة: سياحة رجال األعمالÜ   رةùزادت أهميته في السنوات األخي

ǐبسبب التقدم العلمي و االقتصادÜ  ومùا النوع من السياحة األنشطة التي يقƦال    ويبين هùا رجùǌب
  2.حيƚ ينتقل هƌالء لعقد الصفقات أوإقامة معارƯ تجارية Üاألعمال

                                                 
  .64.هدي سيد لطيف ، السياحة النظریة و التطبيق ، مرجع سابق ، ص 1
 .73.هدي سيد لطيف ، نفس المرجع ، ص 2
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الحديƛة للسياحة تنمùو وتتطورمƴù التطورالتكنولùوجي و     من األنواعوهي : سياحة المعارƯ -ز
نجازات العلميùة  اإل ىفƋصبحت المعارƯ نوافƦ حưارية يطل منǌا الزائرون عل Üفي العالمالعلمي 

ưارية للدول المختلفة التي تعتبرعوامل مƛƌرة في حركùة الجƦùب السùياحي و    والتكنولوجية والح
  .تنشيط السياحيالعامال هاما من عوامل 

ƫ-  سياحة التسوق     :       
كƛير من الدول التي تنخفƯ فيǌا تكلفة اليد العاملة  ىحيƚ تسع Üحدƚ أنواع السياحةأتعتبر 
جا تعرƯ فيه جميƴ المنتجùات والسùلƴ الوطنيùة و    ة في اإلنتاج أن تصبح سوقا رائو لديǌا وفر

  Üتايلنùدا  :التجارب في هƦا المجùال بين و من  Üكبرعدد من السائحينأبƋسعار تنافسية بǌدف جƦب 
  .السوق الحرة في دبيو Üالصين  Üتايوان 

  : 1أنواع سياحية حديƛة -6-1
 1976دة األمريكيùة سùنة   في الواليات المتحù ت نشÜ Ƌتخƭ شريحة المعاقين: سياحة المعاقين -أ

 ƴإصدار تشريعات خاصة بالمعاقين تعمل علي تشجي ǁلƦ جمعية لتطوير سياحة المعاقين و صاحب
  .هƦا النوع من السياحة و توفير كافة التسǌيالت واالحتياجات المطلوبة لƦǌا النوع من السائحين

رة و التي تستخدمǌا المƌسسات تعتبر سياحة الحوافز من الوسائل الحديƛة لǘدا: سياحة الحوافز -ب
 ùفƲا الموǌة التي يحصل عليƋابة المكافƛنولتحقيق األهداف المنشودة وتكون سياحة الحوافز بمÜ  أو

  .هǉƦ المكافƋة في شكل رحلة سياحيةوتكون  Üن مƴ المƌسسةوالمتعامل
صل الحùưارǐ و  التوا Üتعني االهتمام بالتوازن االيكولوجي و حماية البيئةو: السياحة البديلة  -ج

ƴاالجتماعي و حماية القيم في المجتمÜ و  ùلة وطريقùةتعتبر أداة للتنمية االقتصادية المتواص  ùةفعال 
  .لحسن إدارة الموارد

حماية  ىتقوم أساسا علوحد التطبيقات للسياحة البديلة أتعتبرالسياحة الطبيعية : السياحة الطبيعية -د
 ǐرارالبيئة و تفادưا األǌمالسياحة التي تساهم فيƲيرالمنƹ واالستغالل ƴبشكل كبير نتيجة التوس.         

ǉ- رة   و: سياحة مراقبة الطيورùة منتشùتعتبر مراقبة الطيور هواي ƚة حيƛتعتبر من األنماط الحدي
مريكا الشùماليةÜ بريطانيùاÜ اليابùانÜ    أعلى مستوǎ العالم نƲرا لوجود معƲم مراقبي الطيور في 

                                                 
  .69.عبد الخالق السيسي ، صناعة السياحة ، مرجع سابق ، صماهر  1
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مناطق مختلفة من العالم أمال فùي رƌيùة    ىيسافرون إل Üشخƭ اليينم 4إلى  3 بحواليويقدرون 
  .1األنواع المختلفة من الطيور

  
  خصائƫ السياحة: ثالثا

 ƭطة    يتجعله كصناعة التي لقد تميز النشاط السياحي بجملة من الخصائùاقي األنشùن بùختلف ع
  :2االقتصادية األخرǎ ويمكن حصرها في اǓتي

فǌو مزيƝ من عناصر متعددة تتكامل مƴ بعǌưا لتشكل أو تقدم : مركبنتƛ السياحي منتƛ مال -1
) Ʋروف مناخيةÜ جغرافيةÜ وبيئية( :Ü فالمنتƝ السياحي عبارة عن عوامل جƦب طبيعيةاسياحي امنتج

ưافة إلى بنى أساسية عامùة مùƛل الطرقùاتÜ    حưارية دينية وƛقافية باإل: وعوامل جƦب تاريخية
كالفنادق والقرǎ السياحية ومن خدمات كالمطاعم وأماكن الترفيه وأيưا  المطاراتÜ وأماكن اإلقامة

ǁت لخدمة السائحين من مكاتب سياحية وبنوƉمنش.  
كما يتưمن المنتƝ السياحي درجة الوعي السياحي لدǎ مواطني المقصد السياحي متمƛال في حسùن  

النǌائية للمنتƝ السياحيÜ مما المعاملةÜ والنقƭ في أǐ من هǉƦ العناصر السابقة يƛƌر على الصورة 
  .يƌدǐ إلى انخفاƯ التدفق السياحي إلى البلد المưيف

 اخدمات بصفة أساسية وليست منتوجù لل افالسياحة تمƛل عرư: رƔالسياحة صادرات Ʒير منưو -2
بنفسه إلى مكان المنتƝ السياحي للحصول عليه  يوالمستǌلǁ يƋت Üيمكن نقله من مكان إلى ƈخر امادي

الدولة المưيفة التتحمل نفقات النقل على ùƹرار  أǐ ة فƎن الدولة المصدرة للمنتƝ السياحي ومن ƛم
ǎ3الصادرات السلعية األخر.  

الطبيعيùةÜ  (ن المنتƝ السياحي المتمƛل في عوامل الجƦب السياحي إ: كيفية بيع المنتƛ السياحي -3
 Üريةƛواأل Üالتاريخية...ƣف) إل Üا إال  اليباع إال من خالل السياحةùǌالمغريات التدر عائدا بطبيعت ǉƦǌ

اليباع إال بوجود سلƴ وخدمات مساعدة وهي تسǌيالت  رياألخإƦا بيعت في شكل منتƝ سياحي وهƦا 
يجب أن تتواجد جنبا إلى جنب مƴ المغريات السياحية وتتمƛل هǉƦ التسǌيالت في أربƴ مجموعùات  

  :4هي
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ميùاÜǉ كǌربùاءÜ صùرف    (الخدمات المرفقة كشبكات الطرقÜ و: مشروعات البنية األساسية -
 Üصحي...ƣيرها) إلƹووسائل االتصال وتوفر األمن السياحي و.  

  .القرǎ السياحيةولمخيمات كاقامة التكميلية إلكالفنادق وƹيرها من وسائل ا اإلقامةمنشƉت  -
- ǐوالجو ǐوالبحر ǐمشروعات النقل السياحي البر.  
ها كدوراللǌو والتسلية ومجال بيƴù التƦùكارات والùǌدايا    المنشƉت السياحية الترويجية وƹير -

  .والسلƴ السياحية وƹيرها
4- ǎتصدير ƛاألح :السياحة الدولية منت Ưفي بع Ưيتعرùù  ùى درجùوال إلù   دمùن عùة م

ألنه يتعلق بتƛƋيرات من القوǎ الخارجية ومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والùدخل   Üاالستقرار
  .1الموسميةباالưافة إلى مشكلة 

فقد تتعرƯ السياحة الدولية لتƛƋيرات مùن خùارج   : تعرƯ الطلب السياحي للتƛƋيرات الخارجية -أ
التغيرات المناخية ƹيùر  وسعار صرف العمالت أالدولة كوجود اưطرابات سياسية أوتغيرات في 

سمح للسùائحين  ưافة إلى قرارات الدول بالرقابة على النقد وتحديد حجم النقد الǐƦ يإلالمنتƲرةÜ با
  .بالخروج به

تميز السياحة بمرونة عالية لكل من السعر والدخل وهƦا يعني أن القرارات السياحية يمكن أن ت -ب
تتƛƋر كƛيرا بالتغيرات القليلة في األسعار والدخول وتقاس المرونة السعرية بالتغير النسبي في الطلب 

  .المنتƝ السياحي لǉƦǌ الدولةالسياحي على دولة ما نتيجة التغير النسبي في سعر 
أما مرونة الطلب الدخلية للسياحة فǌي تنتƝ عن التغير النسبي في دخل السائح على التغير النسùبي  

  .في الطلب السياحي
فǌناǁ عوامل أدت إلùى الموسùمية    Üإن النشاط السياحي في ƹالبيته موسمي: موسمية النشاط -ج

لمƌسسات االقتصادية وƹيرها في موسم معينÜ كمùا أن  أهمǌا تركز العطل المدرسية والعطل في ا
الدول المصدرة والمستقبلة للسùائحين تùدعو إلùى هǉƦù     من لمناخية والجغرافية في كل االعوامل 

تùدعم   التي من النشاط السياحي هي اكبير االƲاهرةÜ ومن الواưح أن سياحة العطل التي تمƛل قدر
فùال  ) إلƣ...سياحة األعمالÜ المƌتمراتÜ (شاط السياحي هǉƦ الƲاهرةÜ أما األشكال األخرǎ من الن

  .تكون لǌا عالقة بالموسمية

                                                 
  .13.التخطيط السياحي، مرجع سابق، ص نبيل الروبي ، 1
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من مكان إلى ƈخر كما في العديد من الصناعات  :عدم قابلية المنتƛ السياحي للتخزين أو النقل-5
م العùرƯ  حجù األخرǎ التي تصلح منتجاتǌا للتخزين لفتùرات زمنيùة معينùةÜ وبمùا يتفùق و     

اصة أن الطلب السياحي يتصف بالموسميةÜ مما يƌدǐ إلى عدم ƛبات مستويات خبÜ و1عارùùواألس
تسعى المƌسسات السياحية إلى ưرورة تحقيùق أربùاح   السبب Ʀا ǌالتشغيل في صناعة السياحةÜ ل

وادخار جزء من العائد لمواجǌة التراجƴ خالل باقي السùنةÜ وقùد   ) موسم الƦروة(كافية خالل فترة 
  :2للتخفيف من مشكلة الموسمية في قطاع السياحة نƦكر منǌاالت عديدة حاوبƦلت م
-     ƴùديل التوزيùالل تعùإطالة موسم اإلجازات توسيعا لفترة النشاط الموسمي السياحي من خ

  .الزمني للطلب السياحي كƋن توزع مواعيد العطل بحيƚ تكون متعاقبة
- ǎقو ǉر في السنة وهو اتجاƛات   تقرير عطل مدفوعة األجر مرتين أوأكƦ ةùفي الدول المتقدم

ǌا شتاء قاس مƛل الدول االسكندنافيةÜ وكندا وشمال الواليùات  في الدخل الفردǐ المرتفƴ ويسود
  .المتحدة األمريكية

  .يجاد نوع جديد من الطلب تحفزǉ األسعارإلتخفيƯ األسعار في ƹير فترات الƦروة  -
يصعب استغالل المنتƝ السùياحي  بمعنى أنه  :)Ʒير مرن(عرƭ المنتƛ السياحي عرƭ جامد  -6

هƦùا   Üالفتùرة القصùيرة   فيفي ƹير مجال السياحة على األقل  المتمƛل في عوامل الجƦب السياحي
السùائحين   قواƦالمنتƝ السياحي عامة ليس من السǌل تغييرǉ طبقا لتغير أ عرư Ưافة إلى أنإلبا

عن تسويق المنتجùات التقليديùة   وهƦا ما يجعل عملية تسويق المنتƝ السياحي تختلف   ǌÜمتوتفưال
  .3مطالب السوق مئاللينتاج من حين إلى ƈخر إلالتي يتغير عرǌưا وفقا لتعديل خط ا
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  :ةالسوق السياحي: المبحث الثاني
وفي عرÜ  Ưرة للسياحةدفي الدول المص يكمنفي طلب رالسياحة كƲاهرة وكصناعة تتبلو

والخدمات والتسǌيالت المختلفة في الدول المسùتقبلة   Üالمغريات السياحية أو المعالم السياحية :قوامه
  .للسائحين

والسوق السياحي سوق مختلفة عن كل من سوق السلƴ وسوق الخدمات فالسياحة فùي مجموعùǌا   
بعǌưا خدمي والبعƯ اǓخùر   Üليست سلعة كما أنǌا ليست خدمة بل هي مركب من عمليات كƛيرة

  .1سلعي
أǐ التقاء مجموع فرƭ الشùراء واحتمùاالت    Üء العرƯ والطلبوبما أن مفǌوم السوق يعني التقا

البيƴ إƦن فالتعرف على السوق السياحية يتƋتى من خالل دراسة كل من العرƯ السياحي والطلùب  
  .السياحي

  
  :الطلب السياحي: أوال

  :تعريف الطلب السياحي -1
لƦين يسافرون لǖشخاƭ ا يالعدد الكل بƋنهالطلب السياحي Mathieson and wall يعرف 

أو يرƹبون في السفر ألجل استعمال التسǌيالت والخدمات السياحية في أماكن بعيùدة عùن مجùال    
  .ويتكون الطلب السياحي من ƛالƛة عناصر2إقامتǌم وأعمالǌم المعتادة 
وهƦا يشير إلى هƌالء الƦين يسافرون فعال خالل الفترة الزمنية الجارية إلى : الطلب الفعلي أو الفعال

  .ماكن السياحة ويستعملون خدماتǌا وتسǌيالتǌاأ
ويشمل األشخاƭ الƦين يمتلكون الدافƴ للسفر من أجل السياحة ولكنǌم ƹير قùادرين  : الطلب الكامن

  .على Ʀلǁ بسبب قيود مالية أو وقتية
وجد لديǌم الدافƴ لƦùلǁ بسùبب   يويشمل األشخاƭ الƦين يستطيعون السفر ولكن ال: الطلب المƌجل

  .أو التسǌيالت أو كل Ʀلƭ ǁرفالمعلومات أو النقƭ في 

                                                 
  1970، 06صالح عبد الوهاب ، اعتبارات التسویق السياحي ، نشرة بحوث السياحة ، العدد  1

2 MATHIESON AND WALL. Tourism  economic physical and social impact Longman. London. and New 
Work.1981  

  .35نقال عن جليلة حسن حسنين، اقتصادیات السياحة،  مرجع سابق ، ص 
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 ةها من سùلع ءي تنوǐ مجموعة معينة من المستǌلكين شراتيعرف الطلب على أنه الكمية ال
سùعار  Ƌويمكن حساب مستوǎ الطلùب أو حجمùه ب   Üمعينة وبسعر محدد في زمان ومكان محددين

على حالǌا وهƦا االفتراƯ قùد   مختلفة وƦلǁ بافتراƯ بقاء العوامل األخرǎ والمƛƌرة على الطلب
أكƛر تعقيداÜ فالعوامل المركبة والتي تƛƌùر أو   السياحةفي  على بعƯ السلÜƴ إال أن المسƋلةصح ي

تحكم السائح في السفر إلى منطقة ما هي مختلفة ومتباينة إلى درجة تجعل الطلب السùياحي يبùدو   
  .1امختلف

  :ƛ2الƚ مالحƲات ستخلƭأن ن لنا مقارنة المفاهيم السابقة للطلب السياحي يمكنبو
  على تجانس عناصر الطلب السياحي التƋكيد -أ
الطلب الكامن لن يتحول إلى طلب فعال إال بزيادة القدرة المالية والوقت المتùاح لǖشùخاƭ    -ب

  .الراƹبين في السياحة
  .الطلب المƌجل يمكن أن يتحول إلى طلب فعال بالتƛƋير في دوافƴ األشخاƭ -ج

شùباع  إلتعريف الطلب السياحي على أنه مجموع الƦين يسافرون فعال إلى أماكن معينùة   كما يمكن
ويتوقùف الطلùب    Üرƹباتǌم كلما توفرت لديǌم الرƹبة المƌيدة بالمقدرة التمويلية والمقدرة الزمنيùة 

البلد المسùتورد   أوالمصدر  ي تحيط بكل من البلدتالسياحي على مجموعة من العوامل المƛƌرة وال
  .سائحلل
  .3منǌاف) الدول المصدرة للسائح( العوامل المحيطة بالبلد أما
  .درجة التقدم االقتصادǐ للدول حيƚ تصبح مطلبا أساسيا للفرد كلما زادت درجة التقدم والرقي -أ
ساسي في عملية تخطيط الرحالت السùياحية  أالنƲم المحددة ألوقات العمل والعطل فǌي محدد  -ب

  .يق أكبر استفادة ممكنة منǌاومدǎ القدرة على تحق
نفùاق  إلحيƚ يعتبر مستوǎ الدخل والمعيشة من المƛƌùرات المباشùرة علùى ا    :القدرة المالية -ج

  .السياحي لما له من درجة مرونة عالية بالنسبة لمتغيرات الدخل
بغرƯ المحافƲة (على تحويل العمالت  احيƚ تفرƯ بعƯ الدول قيود Üحرية التحويل النقدǐ -د

  .الحرة للخارج مما يƛƌر على الطلب السياحي لتلǁ الدول) احتياطاتǌا النقديةعلى 

                                                 
  .66.آواش خالد ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادیة ، مرجع سابق ، ص 1
  .36.جليلة حسن حسنين ، اقتصادیات السياحة، مرجع سابق ، ص 2
 بحوث السياحة ، مرجع سابق صالح عبد الوهاب ، اعتبارات التسویق السياحي ، نشرة 3
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ǌناǁ العديد من العوامل المƛƌرة والمرتبطة بǌا لتعزيز الطلùب  فلدول المستقلة للسواح ل بالنسبةأما  
  .السياحي

ùǌا  السياحية المتاحة وهي تمƛل موارد الدولة المسùتوردة للسùائحين ودرجùة تنوع    اإلƹراءات -أ
  إلƣ...لمواجǌة أƹراƯ السياحة المتعددة من عالجƛ ÜقافةÜ واستجمام 

ƛيرا قويا على درجة التدفق السùياحي للدولùة كحسùن    Ƌمدǎ كفاءة الخدمات السياحية تƛƌر ت -ب
عùدد مùرات   علي فقط  رال يƛƌولدǎ السائح  اانطباعا قوي يعطي وهƦا Üاستقبال واستưافة السائح
  .دعايته للبلد المưيف عند عودته لبالدǉ عودته بل يƛƌر على درجة

االستقرار واألمان من العوامل الǌامة التي تƛƌر على الطلب السياحي لحساسيته الشديدة للتقلبات  -ج
  .اسية والطبيعية ودرجة تلوƚ البيئةيالس
تكلفùة  م فيǌا األسعار مƴ قدرته المالية فƎن ارتفùاع  ءبما أن السائح يبحƚ عن البلدان التي تتال -د

  .الخدمة السياحية يƛƌر تƛƋيرا مباشرا على الطلب السياحي
  :خصائƫ الطلب السياحي -2
  1عديد من الخصائƭ لعل أهمǌاالتميز الطلب السياحي بي

الرئيسية له  تيقصد بالمرونة درجة استجابة الطلب السياحي للتغيرات في المحددا: المرونة -2-1
  .وهي األسعار والدخول

السùعر  (لمرونة بنسبة التغير المئوǐ في الطلب  إلى نسبة التغير المئوǐ في المحدد ويقاس معامل ا
   )والدخول

  التغير في المحدد/ % التغير في الطلب%  =معامل المرونة 
حول مرونة الطلب السياحي بناء على ما هو  ة التالي اتưاالفتراومن الناحية النƲرية يمكن اقتراح 

  :مكن افتراƯ أنفي Üنة الطلب عمومامروبمعروف من قواعد خاصة 
خدمات كمالية فالطلùب   ىقلنا انه طلب عل إƦامرتفعة وƦلǁ  دخليهالطلب السياحي يتميز بمرونة  -
 Üنه يتميز بمرونة دخليùه عاليùة   أكما أƛبتت الدراسات االقتصادية  السلƴ و الخدمات الكمالية ىعل

   .السلƴ و الخدمات الưرورية ىوƦلǁ عكس الطلب عل
 أكبùر  ةبنسب تغيريالطلب السياحي يتميز بمرونة سعرية مرتفعة ألن الطلب على الكماليات عادة  -
  .نسبة التغير في أسعارها وƦلǁ عكس الưرورات من

                                                 
  .41.جليلة حسن حسنين ، اقتصادیات السياحة ، مرجع سابق ، ص 1
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  .الخدمات السياحية كمالية كونولكن صحة هƦين االفتراưين يتوقف على مدǎ صحة 
يƚ مستوǎ الدخل لمن ينفقون عليǌا ألنùǌا  وقد يقال أن الخدمات السياحية بصفة عامة كمالية من ح

 Üالمسكن Üل الطعامƛرورية مư ى    ...ببساطة ليستùون علùين ينفقƦùيتوقف على ال ǁلƦ لكن ƣإل
من يحصلون على دخل مرتفÜƴ فالخدمات السùياحية قùد    أممتوسطي الدخلÜ  ن كانوا منإالسياحة 

ف بالنسبة لƦوǐ الدخول المرتفعùة فقùد   تكون كمالية بالنسبة لفئة متوسطي الدخل بينما األمر يختل
  .تكون ưرورية لǌم

ألن هƦùا   Üوبالنسبة للمرونة السعرية للطلب السياحي ال يمكن أن تتم جملة واحدة على سبيل التعميم
مركب من عدة أنواع تبدأ بالطلب على وسيلة النقل ƛم الطلب علùى   هالطلب ƹير متجانس بمعنى أن

وكل نوع ) إلƣ...األكلÜ الزيارات لǖماكن السياحية (خدمات المكملة  قامة ƛم الطلب على الإلمحل ا
ننا النستطيƴ أن Ǝفكون له درجة مرونة سعرية مختلفةÜ ونتيجة لكل ما أشرنا إليه تمن هǉƦ األنواع س

نتيجة عامة تخƭ درجة مرونة الطلب السياحي حيƚ أن المحددات االقتصادية المختلفùة   صل إلىن
  .لمرونة تختلف بناء على اختالف األسواق والبلدان المصنفةبالنسبة لدرجة ا

من السنة يصùل فيùǌا    ايتسم الطلب السياحي بƋنه موسمي بمعنى أن هناǁ أوقات: الموسمية -2-2
 Üǎبينما يكون في حالة ركود نسبي في أوقات أخر ÜورةƦي     والطلب إلى الùمية فùاهرة الموسùƲ

المناخية والجغرافية فùي كùل مùن الùدول المصùدرة      الطلب السياحي ترجƴ إلى بعƯ العوامل 
والمستقبلة للسائحين وترجƴ كƦلǁ إلى تركز العطùل المدرسùية والعطùل السùنوية للمƌسسùات      
   ƭùاكل تخùاهرة الموسمية عدد من المشƲ االقتصادية في أوقات معينة من السنة وقد ترتب على

ع السياحة يواجǌون بطالة موسùمية  ن في قطاوبالتحديد عنصر العمل حيƚ أصبح العمال والموƲف
  .وهƦا خالل فترات الركود

وهي مدǎ تƛƋر واستجابة الطلùب السùياحي لعديùد مùن العوامùل السياسùية       : الحساسية -2-3
رة على نفسية السائحين شوالتي تƛƌر بصفة مبا Üواالجتماعية واالقتصادية المحيطة بالنشاط السياحي

ưم في االيواتجاهات تفǌواقƦم وأǌختيار بين البلدان المختلفةالتÜ  Ƣاùفالمن    ǐادùي واالقتصùالسياس
و الدول التي تسود فيǌا االưطرابات السياسùية أو   Üساس من أسس زيادة الطلب السياحيأالمستقر

الƛورات أو عدم االستقرار االقتصادǐ يصعب أن تكون قبلة سùياحية مǌمùا تمتعùت بالمغريùات     
  .ما اتصفت أسعار خدماتǌا بالرخƭ واالنخفاƯمǌوة والخدمات والتسǌيالتÜ يالسياح
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2-4- ƴالمب: التوس ƴالطلب على السل Ưبب  يعفي حاالت عديدة يتعرùبس ƫة في األسواق لالنكما
نتاجية أو التغيرات في األƦواقÜ لكن الطلب على إلǌƲور سلƴ جديدة وƦلǁ مƴ التغيرات في الفنون ا

  .بر الزمن وهƦا ما يطلق عليه بخاصية التوسƴمستمر في النمو ع هالمنتƝ السياحي يتميز بƋن
  :ملة من العوامل التي ساهمت في نمو الطلب السياحيجوتشير الدراسات السياحية إلى 

-  ǐƦالتقدم التقني في وسائل االتصاالت والمواصالت والǎدƌدورا هاما في زيادة كفاءة الخدمات  ي
  .من قبل االوصول اليǌاكن ممكنية جديدة لم الساحية وتنوعǌا وإمكانية الوصول إلى أماكن سياحي

-  ùة   دالنمو المستمرفي متوسط الدخل المتاح للفرد سواء في البلùورة أوالناميùة  (ان المتطùخاص
  ).النفطية

الستفادة بùǌا وƦلǁù نتيجùة االرتفùاع المسùتوǎ      ازيادة أوقات الفراƷ وكƦلǁ االهتمام بطرق  -
  .االجتماعي والƛقافي للفرد

  .التي وفرت الجǌد والمال على المشاركين فيǌا) سياحة المجموعات(سفر والسياحة ترتيبات ال -
السùن  فùي  تطورات االجتماعية مƛل اإلحالùة علùى التقاعùد    اليưاف إلى التطورات السابقة  -

  .الحصول على العطل بمدة أطولونخفاƯ ساعات العمل األسبوعي ارùù Üالمبك
شباع لدǎ السùائح ùưرورة لقيامùه    إلدرجة عالية من احيƚ اليعني تحقيق : عدم التكرار -2-5

ة منùاطق  رفùưل زيùا  ي )المال والوقت(بتكرار زيارة البلد أǐ أن السائح عادة مƴ توفر االمكانية 
  .من قبل هاشاهديأخرǎ لم 

مختلفة  اانواع نجدأǐ أن الطلب السياحي مزيƝ من األƦواق والرƹبات ولƦلǁ : عدم التجانس -2-6
  .1من السياحة

  العرƭ السياحي: ثانيا
  : تعريف العرƭ السياحي-1

يشمل العرƯ السياحي كميات الخدمات والسلƴ التي تعرǌưا المشùروعات والمƌسسùات           
مجموع  هويعرف العرƯ السياحي بƋن 2عة للسائحينقشباع الرƹبات المتوإǐ مجتمƴ بغرƯ أداخل 

 تسǌùيال توالưافة إلùى الخùدمات   إلمعينةÜ باالمعالم الطبيعية وعناصرالجƦب المختلفة في منطقة 

                                                 
 .51.جليلة حسن حسنين ، اقتصادیات السياحة، مرجع سابق ، ص 1
  .21.جليلة حسن حسنين ، نفس المرجع ، ص 2
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إيجùاد  والتي من شƋنǌا ) الƣ...ة األساسيةبنيمقومات الưيافةÜ ال ÜالنقلÜ إجراءات السفر(المتنوعة 
  .1ة هǉƦ المنطقةرزيابرƹبة لدǎ السائحين وإقناعǌم 

بعùرƯ  قوم نأǐ العناصرالمكونة لƦǌا العرƯ سوف ) العرƯ السياحي(ولتحديد المنتƝ السياحي 
  :التصنيف المقدم من طرف المنƲمة العالمية للسياحة حول مكونات العرƯ السياحي

  :2هي صنافأالمنتƝ السياحي إلى سبعة لقد صنفت المنƲمة العالمية للسياحة 
إلƣ أǐ مختلف تùưاريس  ...األنǌارÜ الجبالÜ الصحارÜ  ǐالمناƲر الطبيعية: التراƚ الطبيعي-أ

  المنطقة
 التراƚ الطاقوǐ -ب

المعطيùات  وƲروف الحياة والعùادات والتقاليùد    Üالمعطيات الديمغرافية: التراƚ البشرǐ -ج 
ǎقافية األخرƛال. 

 .الجوانب التنƲيمية واإلدارية والسياسية -د

ǉ- ة وا  : الجوانب االجتماعيةùالتربي Üدùإلالتركيبات والبنيات االجتماعية والعرفية للبل  Üالمùع
 .شǌارإلوا

 .طعامإلالنقلÜ اإليواءÜ وا: وسائل الخدمات  -و

ǐ- األنشطة االقتصادية والمالية.  
 :3اǓتي في أبرز محدداته و ا تحديد العرƯ السياحينمكنيومن خالل هƦا التصنيف  

هناǁ الفنادق  مةاإلقايتميزهƦا العرƯ بالتنوع الكبير فبالنسبة ألماكن : قامةإلعرƯ خدمات ا -
معروùưة للسùواحÜ دور   والمجùǌزة  المساكن البيوت ولاسياحية القرǎ الوبمستويات متعددة 

 امùا Ü)اإلقامùة  أماكن(ال حومن جǌة أخرǎ هناǁ تنوع من حيƚ مواقƴ هǉƦ الم Üإلƣ...الشباب 
بعدد الغùرف   اقدرمقامة إلويبقى عرƯ خدمات ا Üو البعد عنǌابالقرب من المقاصد السياحية أ

 .سعار تنافسيةƋالمتاحة لǖشغال وب

وتتمƛل في بعƯ الشùواطƐ المميùزة بجمالùǌا    : لجƦب الطبيعية والتاريخيةعرƯ مناطق ا -
طيور الزهور والشجار وألمن ا ƛرائǌا الطبيعيتمتاز بǌدوئǌا والتي جبلية المناطق الالطبيعي أو 

 .إلư...ƣافة الى الصحارǐ والبرارǐ إلبا Üنادرةالحيوانات الو

                                                 
 .55.آواش خالد أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادیة ، مرجع سابق ، ص 1
 .57.اش خالد ، أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادیة ، مرجع سابق ، صآو 2
  .23.جليلة حسن حسنين ، اقتصادیات السياحة ، مرجع سابق ، ص 3
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و أو الرومانيùة بايطاليùا   أية في اليونùان  ƛار االƹريقǓاكن هناǁ مناطق جƦب تاريخية أكما 
صبحت فùي عùداد   أنǌا أولكن وجود هǉƦ المقومات في منطقة ما اليعني  Üمصرفي الفرعونية 

ساسية وخدمات سياحية تكميلية  تربطǌا بالطرق أعداد بنية Ǝهيلǌا بƋالعرƯ السياحي ما لم يتم ت
 .يقǌاتسوعمليات  لىإưافة إلوتوفير كامل متطلبات االستراحة بǌا با Üالمƌدية لǌا 

المغريات السياحية المستحدƛة تنقسم بشكل عام الى ما : عرƯ المغريات السياحية المستحدƛة -
  .دائم ومنƲم هو متكرروما أو يعرưهو 

 Üالمƌتمرات العلمية المǌرجانات ÜالمعارƯ التجارية :والمتكررةأومن أمƛلة المغريات العرưية 
  )الƣ.... س العالم  Ƌلعاب االولمبيةÜ كألكا(المسابقات الرياưية 

مدن المالهي في كƛيùرمن الùدول   وحديقة والت ديزني في فلوريدا فمƛل المغريات الدائمة  أما
  )فرنساÜ اسبانياÜ ايطاليا(السياحية 

 الخاصة ويقاس عرƯ الخدمات Üمنǌا النقل الجوǐ والبحرǐ والبرǐو ÜعرƯ خدمات النقل -
عدد الرحالتÜ المحطات والشبكة التي تغطيǌا  Üالمتاحة في خطوط الطيرانبالنقل بعدد المقاعد 

عدد المطارات الدولية والوطنيùة   Üعدد المسافرين الممكن نقلǌم سنوياو) كلم(شركات الطيران 
حùد الشùروط   أو يعتبر النقùل   Üالسكǁ الحديدية المحطات البحرية  وشبكات الطرق الداخلية

ن Ǝطارما يحيط بالنقùل البحùرǐ فù   إوفي  Üسفر الوجود للسياحةال بدونƦ إ األساسية للسياحة 
  .في مرونة عرƯ النقل بالنسبة للنشاط السياحي اميزتم ادور ƌدǎاستئجارالطيران العارƯ ي

ت والمرافق العامة التي تسùتفيد منùǌا   Ɖتمƛل في التجǌيزات والمنشتو: العامة األساسيةالبنية  -
يǌا النشاط السياحي مƛل المطاراتÜ الموانÜƐ الطùرقÜ الحùدائق   نشطة االقتصادية كلǌا بما فألا

الوكاالت السùياحيةÜ  كمن ومنǌا ماهو خاƭ بالنسبة للسياحة ألالعامةÜ المالهيÜ المستشفياتÜ ا
  .الƣ...الشرطة السياحية وعالم السياحي إلت الدعاية واƉمنش

 ي من درجة ƛقافùة النùاس  وتتمƛل في الوƴư االجتماعي للمقصد السياح: مقومات الưيافة -
وحسن الưيافة والمعاملة الجيدة للسواح وعدم وجود روح االستغالل للسùائحÜ وùưمن هƦùا    

التùي ترعùى   ) األيدǐ العاملة الماهرة المتدربة( ءالمسعى ال بد من توافرالمورد البشرǐ الكف
  .شƌون السائحين
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  :خصائƫ العرƭ السياحي -2
نǌا ليست خدمة بل هي مركب مùن عمليùات كƛيùرة    أما السياحة في مجموعǌا ليست سلعة ك

لƦا يتميز المنتƝ السياحي بالخصùائƭ التùي تميùزت بùǌا      Üخر سلعيǓبعǌưا خدمي والبعƯ ا
   .عن باقي الخدمات ميزǉتخرǎ أوجود خصائƭ  لىإưافة إلالخدمات با

  :خصائƫ الخدمات -أ
 أو تƦوقǌا أورƌيتǌا  نلموسة اليمكنǌا ƹير مƋتتسم الخدمات ب: الخدمة تكون ƹير ملموسة -1-أ

لفرد الǐƦ اليمكن ل Üفعلى سبيل المƛال Üخرǐألا بǌا قبل الحصول عليǌا بخالف السلƴ اإلحساس
  .عاقدأن يرǎ تفاصيل تلǁ الرحلة قبل الت ةيتعاقد على رحلة سياحي

Ʀا اليحدƚ وه Üيتم إنتاج الخدمات واستǌالكǌا في وقت واحداƦ : التالزم وعدم االنفصالية -2-أ
ƴفي حالة السلÜ يتم إ ƚانتاجحيǌ اǌم توزيعƛ اǌا  وتخزينǌالكǌم استƛÜ  نجدبينما في حالة الخدمة 

ل هو نفس الوقت الǐƦ تنتƝ فيùه الخدمùة ومùن هنùا فعلùى      يالوقت الǐƦ يتواجد فيه العم أن
  .الخدمة واستǌالكǌا إنتاجلتزامن بين اأن ينƲروا ألهمية  لمسوقيينا
 تùى ومفالخدمات تتسم بعدم التجانس طبقا العتمادها على مùن يقùدمǌاÜ   : جانسعدم الت -3-أ

ل ùùùù ن يتم تقديمǌاÜ فشركة النقل الجوǐ مƛال التقدم نفس نوعية الخدمùة فùي ك  ييقدمǌا وأ
علùى  يجùب   لƦùا ة تƌدǐ إلى عدم وجود قاعدة يمكن االسترشاد بùǌا  يǉƦ الخاصهلة و ùرح

  .لتحكم في مستوǎ جودة الخدمةن تتخƦ خطوات لأالمنƲمات الخدمية 
نتاجǌا واليمكن تخزينǌا الستخدمǌا في وقت الحùق  إالخدمات تفنى بمجرد : ناءفقابلية ال -4-أ

والمقاعد الشùاƹرة فùي    Üعلى الفندق واليمكن خزنǌا ئافالغرفة الفندقية ƹير المشغولة تعتبرعب
تبنùي   لùى هǉƦù الخùدمات ا   رحلة جوية تعتبر طاقة مǌدورة ولƦǌا يلجƋ القائمون على تسويق

ومùن تلÜ    ǁùاالستراتجيات التي توفر تقابال أفưل بين الطلب على الخدمات والمعروƯ منǌا
مƛلما يحدƚ في النشاط السياحي بتخفùيƯ   تقليل أسعارالخدمات في فترة الكساد :االستراتجيات

  .فنادق كوسيلة لتحفيز وتشجيƴ الطلبلسعار الغرف باأ
  :1اǌبعدد من الخصائƭ أهم) الخدمات السياحية(يتميز العرƯ : احيةخصائƫ الخدمات السي -ب

الدولùة السùياحية    ىأǐ أن السائح هو الǐƦ ينتقل إلù : المنتƝ السياحي ƹير قابل للنقل -1-ب
  .  حتى يستطيƴ االستمتاع بالمغريات السياحية المعروưة بǌا) المقصد السياحي(

                                                 
  .29.جليلة حسن حسنين ، اقتصادیات السياحة ، مرجع سابق ، ص 1
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ǐ اليمكن تخزين خدمات أو تƋجيùل اسùتخدامǌا   أ :المنتƝ السياحي ƹير قابل للتخزين -2-ب
دق ما في إحدǎ الليالي فƎùن الغرفùة   نف فيبمعنى إƦا ưاعت فرصة إيجار ƹرفة  Üلوقت ƈخر

  .تغلسنǌا لم تألتصبح منعدمة الفائدة في هǉƦ الليلة 
من العناصر والخدمات والمكونات الطبيعية بحيƚ يكون الفصùل   مزيƝالمنتƝ السياحي  -3-ب

ǉƦة     بين هùل التاريخيùالعوام ƴùم ǁير ممكن فالعوامل الطبيعية تتشابƹ العناصر والمكونات
الجمƴ بين أنمùاط  بمما يسمح للسائح  والدينية والƛقافية والحưارية لتشكل معا العرƯ السياحي

  .وقسيجمƴ بين السياحة الدينية والت فيمكن أن Üواحد نƈسياحية متعددة في 
ساهم فùي  يف Üاركون في العرƯ السياحي نƲرا لطبيعته المركبةالƦين يش نتجينمتعدد ال -4-ب

نتاجيùة والخدميùة   إلو القطاعùات ا أتقديمه عدد كبير من المنتجين سواء من القطاع السياحي 
  .األخرǎ التي تغǐƦ  القطاع السياحي

  .عرƯ المنتƝ السياحي عرƹ Ưير مرن في األجل القصير-5-ب
احي Ɲù السيùùù ù جابة الكمية المعروưة مùن المنت فمرونة العرƯ السياحي تمƛل مدǎ است

  .للتغير في سعر هƦا المنتƝ) الخدمة أو السلعة(
والعرƯ السياحي في الƲروف العادية ƹير مرن في األجل القصير بمعنى التغير النسبي فùي  

  .الكمية المعروưة تكون أقل من التغيرالنسبي في األسعار
تغيرات في أƛمان الخدمات السياحية تكùون منخفùưة   أǐ أن درجة استجابة المنتƝ السياحي لل

  :1خاصة في األجل القصيرويرجƦ ƴلǁ لǖسباب التالية
 مهحجيحتاج المنتƝ السياحي بطبيعته إلى فترة طويلة من الزمن من أجل زيادة : عامل الوقت -

ƴ مùزيƝ مùن السùل   (في السوق استجابة لزيادة السعر ويرجƦ ƴلǁ إلى طبيعة المنتƝ السياحي 
وهƦùا   ÜالمنشƉت السياحية بكل أنواعǌابيتطلب زيادة طاقة النشاط السياحي أنه أÜ  ǐ)والخدمات

  .لƦǌا يكون العرƯ السياحي ƹير مرن في األجل القصير Üيحتاج إلى وقت طويل
إن االستƛمارالسياحي يحتاج إلى حجùم ùưخم مùن    : طبيعة االستƛمار في القطاع السياحي -

  .رأس المال الƛابت تحتاج إلى تكاليف عالية ووقت أطول فيلتوسيƴ عملية اورƌوس األموال 
عد من أهم العوامل التي تمكن منتƝ السùلعة  تإن قابلية المنتƝ للتخزين : نيخزتمدǎ القابلية لل -

لƦùا   Üأǐ أن المخزن يمƛل صمام األمان بالنسبة للمنتÜ Ɲالتحكم في الكمية المعروưة منǌامن 
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بينما المنùتƝ السùياحي كونùه     االقابلية على التخزين يكون عرǌưا مرن فƎن السلƴ التي لديǌا
  .عرưه ƹير مرن يجعلƹير قابل للتخزين  اخدمي امنتوج

الخدمة السياحية أنǌا ƹير قابلة للنقùل مùن    من خصائƭ: عدم قابلية الخدمة السياحية للنقل -
ǎوالخدمات األخر ƴل السلƛلكين مǌا عن المستƛخر بحƈ مكان إلىÜ  ǐور أنه أưعلى السائح الح

الخدمùة   فتقùار اف Üإلى الخدمة السياحية من أجل الحصول عليǌا واالستمتاع بǌا فùي مكانùǌا  
  .جعل من عرǌưا عرưا ƹير مرنيالحركة  تميزالى السياحية 
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  .اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للسياحة: المبحث الثالث
نƲرا  Üساسية للتنمية االقتصاديةأالعالم أن السياحة دعامة لقد أƛبتت تجارب العديد من دول 

ùưافة إلùى   إلالصùناعات التقليديùة با   و والنقل Üكالفندقة Üاتصناعلكونǌا قطاعا مركبا من عدة 
فưال عùن نشùاط    Üشركات التƋمين السياحيةوكنشاط شركات السياحة  Üعددةمتاألنشطة التجارية ال

  .تنسيق بين األجǌزة المختلفةالǌيالت وتسال المتمƛل فيالقطاع الحكومي 
لمùا تùوفرǉ مùن     Üفالسياحة هي أحد المداخل الǌامة للمساهمة في حل المشكلة االقتصادية

باعتبارها نشاطا استƛماريا يسùتقطب رƌوس األمùوال    Üوخلق فرƭ عمل جديدة Üعمالت أجنبية
والمشùاريÜ   ƴلسياحية المباشùرة ورƌوس األموال األجنبية في مختلف المشاريƴ ا) الوطنية(المحلية 

كما تساعد السùياحة   Üوكافة الصناعات المغƦية لقطاع السياحة باحتياجاته المختلفة Üالمكملة للسياحة
المتعلقة بالصناعات التقليدية التي تمƛل مùوروƚ  تلǁ خاصة  Üعلى فتح أسواق جديدة للسلƴ المحلية

أن السùياحة   ىلإباإلưافة  Üالمناطق النائية والريفية تساهم في تنميةكما أنǌا  Üقبل للسواحتالبلد المس
  .حدǎ وسائل التفاهم والتالقي الƛقافي والحưارǐ بين الشعوبإتمƛل 

ولǉƦǌ األسباب شǌدت السياحة العالمية قفزات هائلة خالل عقود النصف الùƛاني مùن القùرن    
اء االقتصادǐ العùالمي  ت تقترب نحو صدارات القطاعات االقتصادية في البنححتى أصب Üالعشرين

 Üمليùون سùائح   25الماصي ففي الوقت الǐƦ كان عدد السياح في مطلƴ الخمسينات من هƦا القرن 
مليùون   842إلى حوالي  م2006عام  فيفقد ارتفƴ عددهم  Üمليار دوالر 05وكانت عوائد السياحة 

 2010مليار سائح فùي   ويتوقƴ بلوƷ رقم Üمليار دوالر 800ت العائدات السياحية حوالي غلبسائح و
وعلùى الصùعيد    Üمليار أورو 2000وبنفقات تعادل أكƛر من  م2020Üمليار سائح في عام  1.6و

من مجمل مناصùب   %8مليون منصب شغل مباشر وƹير مباشر أǐ  231العالمي توفر السياحة 
ت مùن المبùادالت الدوليùة مùن الخùدما      % 30من الناتƝ الخام العالمي و  %12وتمƛل  Üالعمل

والداخلية بصفة  ÜامةلƦا برزت أهمية دراسة اƛǓار الناجمة عن الحركة الدولية بصفة ع 1Üالتجارية
  .ةيواالجتماعية الƛقافية والبيئ Üاالقتصادية منǌاوخاصة 

تنمية وتطويرالجوانب االقتصùادية   فيالمǌتمين بقطاع السياحة بƋن لǌا دورا هاما  منيرǎ كƛير
كما أن هǉƦ الصناعة التخلو من الجوانب  Üنسانية بصفة عامةإلالمجتمعات ا واالجتماعية والبيئية في

ǎالسلبية أسوة ببقية الصناعات األخرÜ  ن اùم ƭفال منا ǁلƦإلول     ǉƦùǌددة لùار المتعùƛǓام باùلم
                                                 

  .27.، ص 2008وزارة تهيئة اإلقليم ، البيئة و السياحة ، تشخيص و فحص السياحة الجزائریة ، جانفي  1
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 ىتنمية القطùاع بùالطرق التùي تعنù     دعنالمشاكل و تعزيز المزايا حيƚ يمكن درء  Üاعةùالصن
 :وفي هƦا الشƋن يمكن رصد ƛالùƛة أنùواع مùن اùƛǓار     Üبات المستقبلات الحاưر ومتطلجباحتيا

  .االقتصاديةÜ االجتماعية الƛقافيةÜ واƛǓار البيئية
السياحي إلى مساهمته في العديùد مùن    للقطاعترجƴ األهمية االقتصادية : اآلثار االقتصøادية  :أوال

ردا من مùوارد  ول بصفة عامة ومالمتغيرات االقتصادية الرئيسية من حيƚ كونه مصدرا مǌما للدخ
النقد األجنبي بصفة خاصةÜ كما يعد عنصرا مƛƌرا في تنشيط االسùتƛمار وخلùق فùرƭ عمùل     

أǐ تحقيùق   ÜدةÜ والمساهمة في الناتƝ المحلي وتنمية التوازن االقتصادǐ واالجتماعي للسكانùجدي
  .التنمية االقليمية المتوازنة

  :أثر السياحة على ميزان المدفوعات -1
تمƛل السياحة أحد مصادرالعمالت الصعبة في ميزان المدفوعات وتقاس األهمية االقتصادية 

يùرادات  إلللسياحة من خالل تƛƋيرها على ميزان المدفوعات داخل الدولة مùن خùالل حوصùلة ا   
  .1نفاق السياحي الناجمة عن النشاط السياحي الدوليإلالسياحية وا

التي يعبر عنùǌا  و Üا لحركة السياحة الصادرة والواردةا مزدوجدويمƛل الميزان السياحي قي
أما حركة السياحة الصادرة فتùǌƲر   Üيرادات السياحية التي تǌƲر في الجانب الدائن من الميزانإلبا

في الجانب المدين لهÜ والنشاط السياحي بصفة عام يقوم على حركùة سùياحية مزدوجùة Ʀهابùا     
  .ومستوردة للسائحين في نفس الوقت ة تكون مصدرةلبمعنى أن الدو Üاùùوإياب

دفوعات أو الميزان التجارǐ تƛƋيرا مباشراÜ ويتجدد هƦا مالدخل السياحي على ميزان اليƛƌرو
األƛر بالقيمة الصافية للميزان السياحي ونسبتǌا إلى القيمة الصافية للميزان التجارǐ سùواء كانùت   

ƛر االيجابي على ميزان المدفوعات يجب تفادǐ سلبية أم إيجابيةÜ وحتى يساهم النشاط السياحي باأل
النشاط السياحي على ميزان المدفوعات من خالل زيادة الطلب على السùلǌ   ƴامارسيالưغوط التي 
  2:في الحاالت التاليةة المستوردة يالمادية والخدم

  .بناء البنية التحتية للخدمات الالزمة للنشاط السياحيأƛناء  -
  .للوحدات السياحيةعند التشغيل المباشر -
  .عند بناء أو تشغيل الوحدات االنتاجية المغƦية للوحدات السياحية -

                                                 
 .131.عبير عطية ، التنمية السياحية ، مرجع سابق ، ص 1
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  .عند إنفاق السائح األجنبي في البلد المصدر للخدمة السياحية على شراء سلƴ مستوردة -
  .يزيد المواطنون من إنفاقǌم على السلƴ المستوردة ماعند -
  

  :السياحة والعمالة -2
حصائيات والدراسات إلحيƚ تشير ا Üة مصدرا رئيسيا للتوƲيف والعمالةيمƛل قطاع السياح

على أن الفرƭ الوƲيفية في قطاع السياحة تنمو بما يقارب الưعف مقارنة بالقطاعات االقتصادية 
ǎاألخرÜ  ل حواليƛالعالمي  %8وتم ǎيف على المستوƲالحاليمن نسبة التو.  

من الصناعات وأوجه األنشطة التجاريùة التùي    هي صناعة مركبة الكƛيروالسياحة تشمل 
نتاجيùة  إلكƛيùر مùن القطاعùات ا   بنساني اعتمادا رئيسياÜ كما تتصل إلالتزال تعتمد على العامل ا

يد والقطاع الصناعي والزراعيÜ قطاع البنوÜǁ التƋمينÜ والقطاعات الخدميùة  ياألخرǎ كقطاع التش
ǎاألخرÜ ير السƛƋت ǎ1ياحة على العمالة وخلصت إلى مايليوقد أجريت دراسات حول مد:  
  .بالنسبة للفنادق توجد وƲيفة واحدة جديدة على األقل لكل ƹرفة -
من عدد الوùƲائف التùي    %75 بنسبةوƲائف جديدة وفر بالنسبة لباقي النشاطات السياحية ت -

  .تنشƋ في القطاع الفندقي
من الوùƲائف التùي    %100سبة نب تنشƋ وƲائف Üمعةتبالنسبة لباقي القطاعات األخرǎ مج -     

فƦƎا كùان يخطùط    ÜوƲيفة لكل ƹرفة  2.75لمحصلة النǌائية أن السياحة تخلق وا Üالفنادق وفرهات
وƲيفة  275فƎن عدد الوƲائف المترتبة على Ʀلǁ يكون في حدود  ƹÜرفة فندقية جديدة 100نجاز إل

  .جديدة مباشرة وƹير مباشرة
في  ستخدام للقوة العاملةÜ فƎنǌا عادة ما تكلف فرصة عملالسياحة كƛيفة اال كونإلى جانب 

فùي االقتصùاد   عمل النشاط السياحي رأس مال مستƛمر أقل من المتوسط العام الالزم لخلق فرصة 
ق فرصة عمل في النشاط السياحي بƛلƛي متوسط لالوطنيÜ في بريطانيا مƛال تقدر تكلفة االستƛمار لخ

  .2القتصاد الوطني في مجموعةلرصة عمل بالنسبة ق فلتكلفة االستƛمار الالزم لخ
  :3ويمكن أن ينجم عن النشاط السياحي أربعة أنواع من العمالة

                                                 
 . 168.، ص2003كه ، السياحة و أثارها االقتصادیة و االجتماعية حالة الجزائر، رسالة دآتوراه غير منشورة جوان حفيظ ملي 1
 .60.دالل عبد الهادي ، اقتصادیات صناعة السياحة ، مرجع سابق ، ص 2
 61، 60.ص.دالل عبد الهادي ، نفس المرجع ، ص 3
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وكƦلǁ تلÜ  ǁللنشاط السياحي الالزمة تتحقق عند بناء البنية المادية التحتية يفرƭ العمل الت -
  .الستƛمار السياحيوهي عمالة تتحقق بمناسبة نشاط ا Üالالزمة لبناء وحدات النشاط السياحي

نتاج الخدمات المكونة للخدمات السùياحية  إالنشاط السياحي نفسه أǐ نشاط في فرƭ العمل  -
 ùǌم أو انتùاج سùلƴ ل   ÜالمركبةÜ يưاف إليǌا المحالت التجارية المتخصصة في البيƴ للسائحين

لعمالùة مƴù   شغل بالنشاط السياحيÜ هǉƦ انوالشركات السياحية والجǌاز اإلدارǐ في الدولة الم
  .بصفة مباشرة في النشاط السياحي نشƋت ةالعمالة الالزمة لالستƛمارالسياحي عمال

 التخمùد بالنشاط االقتصادǐ التي تغǐƦ نشاط السùياحة   عفرƭ العمل التي تتحقق في فرو -
  .مادية وخدمية يزيد الطلب عليǌا مƴ التوسƴ في النشاط السياحي وهي عمالة ƹير مباشرة

نفاق على إلإƦ أن زيادة ا Üنفاق السياحيإلالتي تتولد نتيجة ا ةتتمƛل في العمال: زةمحفو ةعمال -
اط السياحي يترتب عليه زيادة فرƭ العمالة سواء في صناعة السياحة نفسǌا أو الصناعات شالن

ويتوقف تƛƋر السياحة على القوǎ العاملùة فùي مختلùف دول المقصùد     Ü 1ة لǌايغƦمالمتصلة ال
  :2جموعة من المتغيراتالسياحي على م

هƦùا   فيوما يتولد عنه من فرƭ عمل جديدة  Üحجم رأس المال المستƛمرفي قطاع السياحة -
  .القطاعات القائمة عليهفي القطاع و

صùحاب  أنوعية العمالة التي تولدها صناعة السياحةÜ والتي تتباين بين العمالة ƹيرالماهرة و -
  .الكفاءات والخيارات المتميزة

  .ǌائقليم السياحي ومستوǎ أداإلالخبرات المتاحة في ا نوعية -
  : السياحة والمستوǌ العام لǔسعار -3

 Üسùتǌالǁ النتùاج وا إلنتاجية تزيد من اإلمما الشǁ فيه أن السياحة كغيرها من القطاعات ا
ة جديùد أنواع وزيادة الطلب على  Üالرتفاع مستوǎ المعيشةاالرتفاع نتيجة  وبƦلǁ تميل األسعار إلى

من السلƴ والخدمات وخاصة إƦ لم يستطƴ المعروƯ منǌا مواجǌة الطلب عليùǌاÜ هƦùا التركùز    
مما يƌùدǐ إلùى    Üكƛف من الطلب على الخدمة السياحيةيالزماني والمكاني في االستǌالǁ السياحي 

  :3اǌعامة أهم اƛƈار تولد ارتفاع األسعار والتي علىưغوط تưخمية تنعكس 
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يƌدǐ ارتفاع األسعار إلى استبعاد شرائح اجتماعية محليùة   Üاالستǌالǁ بالنسبة ƛǓارها على -
عن شراء بعƯ السلƴ المتاحة في سوق الدولة المصدرة للسياحة لمصùلحة السùائحين الƦùين    

  .كانت السلعة ưرورة اǌا بالƛمن األعلىÜ وتزداد خطورة األمر إƦئيقدرون على شرا
ومن ùƛم   Üسياحيةاللخدمة لنتاج في االقتصاد المنتƝ إلايƌدǐ ارتفاع األƛمان إلى زيادة نفقات  -

  .الحد من القدرة التنافسية في السوق المحلية
تƌدǐ الزيادة في الطلب السياحي إلى التوسƴ في استخدام األرƯ ممùا يùنعƫ المùưاربة     -

  .العقاريةÜ األمر الǐƦ يبعد األموال عن مجاالت االستƛمار المنتجة
المستمر في األسعار عملية الحساب الالزمة التخاƦ قرارات بشƋن إقامة  االرتفاعيصعب  Üأخيرا

أǐ التƛƋùيرعلى القùرارات    Üمشروعات جديدة نƲرا لصعوبة توقƴ اتجاهات األسعارالمستقبلية
  .االستƛمارية ومنǌا االستƛمار في قطاع السياحة

  :األثر على االستثمار في البنى التحتية -4
إلى زيادة االستƛمارات في البنùى التحتيùة المتمƛلùة فùي      ياحةتƌدǐ التنمية في قطاع الس

زيادة مسùتويات   ىإل Ü المتاحفÜ المراكز الطبيعية وƹيرها مما يƌدƐǐالمطاراتÜ الطرقاتÜ الموان
  .ǉ االقتصادǐ للمقيمين والسياح على حد سواءاالرف

  :األثر المƮاعف للسياحة -5
أن المبلƸ الǐƦ يدخل قطاع السياحة يدور هي ة المưاعف للسياح لƛǖرإن الفكرة األساسية 

ويكون أƛرها أكبر مùن قيمùة    Üفي حركة االقتصاد الوطني دورات تتعدد بحسب قوة هƦا االقتصاد
نفاق االستǌالكي مùن  إلنفاق االستƛمارǐ في القطاع السياحي وكƦا اإلحيƚ يƌدǐ ا ÜالمبلƸ األصلي

تنشùيط القطاعùات    ىإلù  السùياحية المختلفùة   جانب السائحين في مقابل الحصول على الخدمات
ǎاالقتصادية األخرÜ أنه بايوتفص ǁلƦ ت إللƉخم المرتبات والمكافưافة إلى زيادة حجم العمالة وتư

راد يل عليǌا الدولة في استالعمالت التي تتحص تستخدم Üجة للسياحةيالتي تمƛل قوة شرائية جديدة نت
ǐدƌوخدمات مما ي ƴائưنفاق داخل الدولةإلة من الشراء وادورات جديدإلي  ب.  

األولى تخرج مƌقتا أونǌائيا من مجùرǎ   1شريحتين ىإل إال أن الدخل األول ƹالبا ما ينقسم
التداول في االقتصاد حيƚ تحجز لمواجǌة بعƯ المدفوعات في صورة اسùتيراد السùلƴ الالزمùة    

ة األجنبيùة أو كƋربùاح   ت من جانùب العمالù  يالمعدات وتجǌيزات أو في صورة تحو وأ لتشغيلل
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نفاق عدة إلويبقى نفس التقسيم ويتكرر ا Üللمستƛمرين األجانبÜ أما الجزء الƛاني فيستخدم في التداول
وقد دلت الدراسات على ارتفاع قيمة المưاعف السياحي في  Üنفاقإلمرات ولƦلǁ يسمى مưاعف ا

مرة  2إلى  1.2لدول النامية من ا في اưيكون منخف في حين Üمرات 5ما يعادل بالمناطق المتقدمة 
فكلما حققت المنطقة السùياحية   Üويرجƴ السبب في Ʀلǁ إلى مدǎ اعتماد االقتصاد الوطني على Ʀاته

  .1ارتفƴ معدل المưاعفوالتكامل في قطاعاتǌا قل التسرب 
  :أثر السياحة على تنشيط حركة المبيعات لبعƭ السلع -6

لسياحة العالمية أن السائحين يحتفƲون بجزء مùن  أقرت بعƯ الدراسات السياحية لمنƲمة ا
نفاق على مشترياتǌم من الدول التي يزورونǌا وƦلǁ لشùراء الùǌدايا   ǘميزانيتǌم في حدود الƛلƚ ل

ة إلى الدولùة زادت معùǌا   يوبالتالي كلما زادت الحركة السياح ÜالتƦكارية وبعƯ المنتجات المحلية
ƴالسل ǉƦةييرادات السياحإلمما ينعكس على زيادة ا تلقائيا حركة المشتريات من هǌة من جÜ   ىùوعل

  .أسعار تلǁ السلƴ من جǌة ƛانية
  :ةواألجنبيتنشيط االستثمارات الوطنية  -7

من أكùƛر المشùروعات    يجعلǌاكون السياحة صناعة مركبة تتưمن عدة مجاالت وأنشطة 
 ومùن بينùǌا  من الدول الناميùة   وتسعى الكƛير Üنتاجية جƦبا لرƌوس األموال األجنبية والوطنيةإلا

فùưال   Üالسياحة لتغطية العجز المسùجل  في قطاعالجزائر إلى االستفادة من االستƛمارات األجنبية 
ومùǌارة اإلدارة   Üمƛل إمكانيùة التسùويق   Üا تجلبه تلǁ االستƛمارات األجنبية من مزايا متعددةمع

  .وتوزيƴ المبيعات في السوق
  :الثقافيةاآلثار االجتماعية و: ثانيا

السياحة كنشاط إنساني وƲاهرة اجتماعية تسود المجتمعات المختلفة التي تتمتƴ بالمغريùات  
المباشùر بùين ƛالùƛة     لألنǌا تقوم على التفاع Üفتƛƌر فيǌا سلبا وإيجابا ÜةيلجƦب السياحا وعناصر

عديد من اùƛǓار  Ɲ عنǌا التمما ين ưÜيفأفراد المجتمƴ المو أطراف هي السائحÜ والبيئة االجتماعية
سواء باإليجùاب   ưيفاالجتماعية والƛقافية التي تƛƌر على عادات وتقاليد وقيم ومبادƏ المجتمƴ الم

  أو السلب
نتائƝ االجتماعيùة والƛقافيùة   الويقصد باƛǓاراالجتماعية والƛقافية للنشاط السياحي رصد كل 

ئƭ الƛقافية المتعلقùة  صاوالخ ǌÜموعالقات Üوسلوكǌم Üوالمالمح الخاصة بالسكان Üلصناعة السياحة
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وتتحدد النتùائƝ االجتماعيùة    1واللغات واألديان ÜواǓداب Üوالفنون Üوالتقاليد Üوالعادات Üباألنشطة
  :2والƛقافية للنشاط السياحي تبعا لمجموعة من المتغيرات داخل الدولة السياحية وتتمƛل في اǓتي

أو من ) سياحة دولية(أفراد من دولة إلى أخرǎ تقوم السياحة على حركةحيƚ تباين الƛقافات  -
لتقاء الƛقافات المختلفùة  امن ƛم فƎن و Ü)سياحة داخلية( ةموقƴ إلى ƈخر داخل حدود الدولة الواحد

  .لǌƲور العديد من اƛǓار االجتماعية والƛقافية سواء اإليجابية أو السلبية ايعد محدد
سياحي كتجربة عابرة على ǌƲور العديùد مùن   طبيعة النشاط ال تƛƌرالسياحة تجربة عابرة  -

إƦ تعد الرحلة السياحية بالنسبة للسائح بمƛابùة   ÜاƛǓار االجتماعية والƛقافية السلبية بصفة خاصة
حدودةÜ تبعدǉ عن االلتزام بالقيم والعادات الخاصة بدولته مما يولùد لديùه   متجربة مƌقتة لفترة 

ساهم في Ʀلƹ ǁياب الوعي لدǎ يو Ü)درات وƹيرهاتناول المخ(رƹبة في تجربة كل ماهو جديد 
  .السائحين وعدم إيمانǌم بƛقافات المجتمƴ المưيف

ومدǎ قوة األسس  Üحجم الدولة المستقبلة للنشاط السياحي والتوزيƴ المكاني لǖنشطة السياحية -
  .الدينية والƛقافية بǌا

فكلما  Üومدǎ تƛƋرهم باǓخرين Üقليم السياحيإلمستوǎ التطوراالجتماعي والحưارǐ لسكان ا -
  .قل تƛƋير السائح على سكان المقصد السياحي والعكس صحيح اكان مستوǎ التطورعالي

فكلما تطورت أنشطة السياحة بصورة متدرجة خùالل بعùد    Üسرعة ازدهار صناعة السياحة -
  .قلت اƛǓاراالجتماعية السلبية Üزمني طويل

السياحي التي تكونت لدǎ السائحين من خالل وسùائل  مدǎ توافق الصورة السياحية للمقصد  -
ما اختلفùت تلǁù    االسلبية إƦاƛǓار Ʀب الحقيقيةÜ إƦ أنه تزداد الترفيه والتسويق مƴ مقومات الج

الصورة السياحية عن المقومات الحقيقية للمقصد السياحي مما يƌدǐ إلى ǌƲور أنماط جديدة من 
  .الطلب السياحي كالسياحة الجنسية

ƛار الناجمة Ǔلف اƛǓاراالجتماعية والƛقافية الناجمة عن حركة السياحة الدولية عن تلǁ اوتخت
كون النوع األول هو انتقال األفراد من مقر إقامتǌم إلى دولة أخرǎ ومجتمÜ  ƴعن السياحة الداخلية

بات اللغة والدين مما يولد بعƯ الصùعو ويختلف عن المجتمƴ األصلي من حيƚ العادات األخالقية 
تكùون   اأما في السياحة الداخلية فالتقاليد نفسǌا مما يولد ùƛƈار  Üوالتصرفات عن قصد أو سوء قصد
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فƎن اƛǓار إما إيجابية تخدم المجتمÜ  ƴحتما مختلفة عن اƛǓار الناجمة عن السياحة الدولية ومǌما يكن
  .يجب العمل على تعƲيم األولى والحد من الƛانيةو Üأو سلبية ưارة

  
  :ثار اإليجابيةاآل -1

تعتبر السياحة وسيلة اجتماعية لتنميùة الƛقافùة بùين    : ر السياحة على الجوانب الƛقافيةيتƛƋ  -أ
رات والمùǌارات  بù الشعوب ومجتمعات الدول السياحية حيƚ تكتسب هǉƦ الدول المعارف والخ

ǌكاللغة االمختلفة من سائحي الدول القادمين إليÜ واألفكار السليمةÜ مما يساهم   ǎتوùمس ƴفي رف
احية بزيادة فرƭ التعليم يƛقافة سكان األقاليم السياحية إلى جانب اهتمام مسƌولي هǉƦ البلدان الس

  .لتطوير مستوǎ العرƯ السياحي لديǌا Üوالتدريب السياحي
 ايرتبط نشاطǌ تيي انتقال بعƯ فئات المجتمƴ الطبقوالمقصود بالتحول ال : يقالتحول الطب -ب

بطريقة مباشرة أو ƹير مباشرة من طبقة اجتماعية أدنى إلى طبقùة اجتماعيùة    بالسياحة سواء
 Üأعلى من خالل ما يحققونه من مكاسب وأرباح ناتجة عن العمل السياحي بمختلùف مجاالتùه  

 نوالǌم االقتصادية المترتبùة عù  حتبعا للتغير الناشƐ في أ ة أفرادهافتتغير سلوكيات وأنماط حيا
  .السياحة

تعتبر السياحة نافƦة تطل منǌا الشعوب المختلفة على : احة على التطور االجتماعيأƛر السي -ج
وبالتالي تلعب السùياحة   Üر االحتكاǁ المباشر بين الشعوبيبعǌưا البعÜƯ حيƚ تساهم في توف

هتمامات والƛقافùات  الفكار وااألدورا هاما في توفير الفرƭ أمام أفراد المجتمƴ للتعرف على 
سùاعد علùى   يوهوما يساهم في انفتاحǌم على العالم الخùارجي و  Üتلفة للسائحيناألجنبية المخ

  .لكƛير من القيمااكتسابǌم 
  :اآلثار السلبية-2

نمو صناعة السياحة يƌدǐ إلùى زيùادة    إن: أƛر السياحة على التركيب الديمغرافي للسكان -أ
 ةإلى استقطاب أيدǐ عاملù األمر الǐƦ يƌدÜ  ǐفرƭ العمل وارتفاع الدخول في اإلقليم السياحي

ƴالسري ǐرưالحركة السكانية تساهم في النمو الح ǉƦه Üيرة من خارج اإلقليمƛكÜ  ǐدƌىإلكما ت 
حيƚ تƋتي  Üألن هǉƦ الحركة انتقائية ǌƲÜور خلل في التركيب السكاني من حيƚ العمر والجنس

  .سنة 30و 20الغالبية القصوǎ من األيدǐ العاملة Ʀات الفئة العمرية الواقعة بين 
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حيƚ يƌدǐ التوسƴ في النشاط السياحي إلى ǌƲورأعراƯ كƛيرة لƦùǌا  : الخلل االجتماعي -ب
العادات والتقاليد االجتماعية الغربية على مجتمعات بعƯ الدول المستقبلة خالل تƛƋيرالخلل من 

تعلùق  طالق مùا ي إلحدƛته السياحة الدولية بل وأخطرها على األلسياحةÜ وأخطر أƛر اجتماعي 
نسùانية  إلدعارة التي أصبح لǌا معقبات وليس فقùط  ابالسياحة الجنسية وماصاحبǌا من انتشار 

  .1)اإليدز(ة مƴ انتشار مرƯ نقƭ المناعة يكƦلǁ صح وإنما Üرةيواجتماعية خط
عادة ما ينشƋ عن اختالف األفكارواالتجاهات والمعùارف واللغùة بùين    : التصادم الƛقافي -ج
وتصادم في  ǌÜا تعارƯ في الفكرنالت عديدة يترتب عيفة والسائحين مشكاطني الدول المưمو

األمر الǐƦ يحدƚ شرخا عميقùا   Üاالƛقافة وانفصام بين شخصية كل منǌما وانعدام التفاهم بينǌم
مùا كانùت    امحلية إƦاللجماعة ل بناء Ü هƦا التنازع قد يمƛل تحديا2في البناء السياحي ألǐ دولة

رية للمجتمƴ المصدر للخدمùة  اƎبراز الخصوصية الحưب ىتيجية تنموية تعنفي إطاراستراƋة معب
  .وتقدم الوسائل الفعالة لتطوير الشخصية الوطنية والحفاƲ على الǌوية الƛقافية Üالسياحية

ومƛƌرا بالسلب على  Üوقد يكون هƦا التنازع سبيال لفقدان الǌوية الƛقافية لسكان المنطقة السياحية
مة التي تركز على النشùاطات االقتصùادية   افي إطار استرتيجية التنمية المستد إمكانية تعبئتǌم

  .ة الحưرية لمجتمƴ المقصد السياحييالمنتجة وعلى تنمية الخصوص
  اآلثار البيئية: ثالثا

يشير تاريƣ صناعة السياحة إلى مساهمة البيئة بشكل كبير فùي تقùدم النشùاط السùياحي     
ǉوازدهارÜ ا    (ل من البيئة الطبيعية والمقصود بالبيئة كùالنب Üةùالترب Üةùوارد المائيùالم ÜƢتالمنا 

 Üالحيوانات البرية Üيرها...الطبيعيƹا  ) و ƴنùن صùان  إلإلى جانب البيئة البشرية التي هي مùنس
وتعد كل مùن البيئتùين الطبيعيùة     Ü)المبانيÜ المنشƉتÜ المواقƴ األƛرية التاريخيةÜ والبنى التحتية(

Ʀتب سياحي والبشرية عوامل ج    ǉاùد اتجùي تحديùائحين  وساهم فùياحي   لاختيارالسùالس ƴùلموق
ưالمفùùلÜ  ارƛǓفقد تولدت مجموعة من ا ƴيجابية والسلبية على المجتمعات إلاونتيجة للنمو السري

  .في مختلف المقاصد السياحية
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  :اآلثار البيئية اإليجابية-1
ينتƝ عنه العديد من اùƛǓار اإليجابيùة    إن التخطيط العلمي السليم للتنمية السياحية يمكن أن
  :1على البيئة المحيطة بمختلف المقاصد السياحية ومن أهمǌا

 البيئùة  حمايةبلقد أصبح االهتمام  :توجيه اإليرادات السياحية إلى حماية البيئة والحفاƲ عليǌا -أ
لى عوامùل  مختلف الدول السياحية ويرجƦ ƴلǁ إلوالمحافƲة عليǌا من االنشغاالت الưرورية 

  :همǌاأنسبية 
زيادة االتجاǉ االجتماعي لقưاء العطل بالمنتزهات والمناطق المفتوحة للǌروب من فوùưى   -

  .خلفه النمو االقتصادǐ واالجتماعي من ƛƈار سلبية  على المجتمعات بداخلǌا المدن وما
الدولùة مƴù   الل األمƛل للموارد السياحية المختلفة داخùل  غحرƭ على تحقيق االستلزيادة ا -

  ).خاصة الموارد ƹير القابلة للتجديد(المحافƲة عليǌا من التدهور 
  .االرتقاء بمستوǎ جودة مختلف العناصر البيئية -
  .م للتنميةاموƦج المستدناالتجاǉ العلمي نحو ال -
) Conservation(الحفƲù   2االرتقاء بمستوǎ الوعي البيئي والوعي السياحي من خùالل  -ب

السùائحين   عدادأن بيتوازن  حداƚإ هومن أهم مداخل Üعقل للبيئةتاالستغالل المالǐƦ يرمي إلى 
سùتغالل  اإحدǎ الدراسات بƋنǌا تمƛل صمام األمان ưد سوء  أشارتإƦ  3*ةبيااالستيعوالطاقة 

  .السلبية باإلدارة السياحية وهي في Ʀات الوقت ưرورية لتفادǐ الجوان
للمùوراد التùي    اطبيعي اتبارها مخزنعى حفƲ البيئة بارمي إلتي توال Préservationالوقاية  -

  .نحتاج إليǌا
ùƛار  ǓنتƝ عنه الكƛيùر مùن ا  تإن النمو السياحي السريƹ ƴير المخطط  :اآلثار البيئية السلبية -2

  :Ü وهيالسلبية المحيطة بمختلف المقاصد السياحية
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تعتبر معيار من معایر التنمية السياحية المتواصلة و بالتالي فإنها تمثل الحد الذي الیجوز تجاوزه ، و إال : أو الحاملة  ةالطاقة االستيعابي* 3

ة في أي مقصد سياحي غير مستدامة و غير قادرة علي تحقيق العائدات االیجابية المنتظرة ، وتصبح سلبياتها اآبر من تصبح هذه التنمي
  ایجابياتها سواء اقتصادیا أو اجتماعيا أو بيئيا ، و الطاقة الحاملة فكرة مرآبة من عدة جوانب 

أعداد السائحين إلي حدوث  بتصبح المساحات األرضية غير قادرة علي استيعاهي الحد الذي یؤدي تجاوزه إلي آن : الطاقة الحاملة الطبيعية  - 
  تدهور في التجربة السياحية

هي حد الزیارات الذي یترتب علي تجاوزه أثار ایكولوجية ضارة بسبب السائحين أنفسهم أو نتيجة الخدمات : الطاقة الحاملة االیكولوجية - 
  .المقدمة لهم

  تمثل عدد الزائرین الذي یبدأ بعد تجاوزه تدهور الموارد الحضاریة و التاریخية و األثریة: ة الطاقة الحاملة الحضاری - 
  .هي الحد الذي یبدأ بعد تجاوزه انخفاض رضا السائحين: الطاقة الحاملة السياحية  - 
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الممارسات  لى ǌƲورإما يƌدǐ مƹياب الرقابة  جةنتيưرار بالمواقƴ التاريخية واألƛرية إلا  -أ
ƴالمواق ǉƦǌارة بưالÜ ريب لبوǌالسرقات والت ƭا على الخصوǌارعمنƛǓا Ư.  

في تشييد البنى التحية والبنى الفوقية لǖنشùطة   فالتوسÜ ƴاالستعمال ƹير العقالني لǖرƯ -ب
وع نبùاتي  مناطق Ʀات تنù لى إالسياحية أدǎ إلى امتداد هǉƦ المشاريƴ إلى األراưي الزراعية و

  .وحيواني نادر
كما هو الحال في اإلبادة الوحشية الكبùرǎ للعديùد مùن    (إبادة الكƛيرمن الحيوانات البرية  -ج

  ).ة السفارǐحبفعل سيا إفريقياحيوانات 
رǎ بتركز السائحين داخل المدن الكوتلوƚ الǌواءÜ تلوƚ مصادر المياÜǉ التلوƚ الưوưائي  -د
  ).القاهرة مƛال(
  :لحد من اآلثار السلبية للنشاط السياحياو ةاآلثار اإليجابي تعưيم يبأسال: رابعا

التùي تتمùƛل فùي    و Üليس هناǁ شيء مجاني وطالما أن النشاط السياحي يتغǎƦ من البيئة
على البيئة السياحية بنسبة مائùة بالمائùة    ةحافƲفان الم Üعوامل الجƦب المختلفة الطبيعية والبشرية

لƦùǌا يتعùين    مكنرƹيرمموهو أ Üف التام للسياحةيوقتأǐ ال Üارد السياحيةيتعين وقف استǌالǁ المو
ƛار اإليجابية من خالل الرقابùة  Ǔعلينا اتباع مبدأ الحيطة الǌادف إلى تحقيق سياحة متوازنة تعƲم ا

لتزام بجملة من التوصيات التي جاءت بǌا المنƲمة الوا Üوفعالية استخدام الموارد المختلفة جيهوالتو
  :1و من أهمǌا Üلمية للسياحةالعا

يجب أن تكون مشاركة المجتمƴ في خطة التنمية : مشاركة المجتمƴ في تخطيط التنمية السياحية -أ
بل يجب أن تصل إلى تغييùر   Üالتقتصر على مجرد التعليق على الخطة Üة مشاركة إيجابيةيالسياح

اإليجابية للنشاط السياحي والحùد   ساعد على تعƲيم اƛǓاريكل ما هو جديد إلى الخطة مما  ưافةإو
  .ƛار السلبيةǓمن ا

يتƋتى الوعي السياحي لدǎ مواطني المقصد السياحي من خالل إيمùانǌم  : نشر الوعي السياحي -ب
وƛƈارها اإليجابية التي تعود عليǌم ومùن   Üالمطلق بƋهمية السياحة ودورها االقتصادǐ واالجتماعي

فاعلين في النشاط السياحي مسƌولية نشùر هƦùا الùوعي بùين     هنا يقƴ على عاتق كل القائمين وال
ونưمن تعƲيم اƛǓار  Üالمواطنين حتى نưمن تحسين الصورة المعنوية للسياحة في كافة القطاعات

  .اإليجابية والتقليل من اƛǓار السلبية
                                                 

 .183.عبير عطية ، التنمية السياحية ، مرجع سابق ، ص 1
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ة مùن أهùم   ييعد نقƭ الموارد االبشرية المƌهلة إلدارة األنشطة السياح: ةيالبشر المواردتنمية  -ج
لƦùا   ÜاƛǓار السلبية داخل المقصد السياحي وتزيد من Üتقدم صناعة السياحة أمام العقبات التي تقف

 مƴù توǎ العمالة السياحية من خالل توفير وسائل التكوين والتùدريب  ساالرتقاء بمهوالمطلوب فان 
 ǁلƦ وفق متطلبات العصرواالستمرارية في.  

وامتد إلى كافùة منùاطق الدولùة     كلما اتسƴ النشاط السياحي :احيالتوزيƴ المكاني للنشاط السي -د
وبصفة خاصة المناطق النائية البعيدة عن العمران كلما انحصرت اƛǓار السلبية وتعاƲمت اùƛǓار  

على حكومات الدول السياحية مسƌولية توفير الحوافز لتشجيƴ االستƛمار السياحي يجب اإليجابية لƦا 
  .قليمي في الدولةإلوالبعيدة مما يزيد في فرƭ التوازن افي المناطق النائية 

ǉ- على استخدام كل ما هو محلي ƭال    : الحرùن رأس مùة مùاتيƦاالعتماد على القدرات ال ǐأ
  .اء التنمية السياحيةنفي بƦلǁ كلما أمكن  ةرات وعمالبوخ

بين حجم السùياح مùن    الǌادفة إلى إيجاد توازن:) المستدامة( األخƦ بمفǌوم السياحة المتواصلة -و
  .الحاưر والمستقبل بين عالقة أنǌاأÜ  ǐد السياحية من جǌة أخرǎارجǌة والمو
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  :لøة الفصøخاتم
العالقات والخدمات المرتبطة بعملية تغير المكان تغيرا مƌقتùا و  من  السياحة هي مجموعة

والسائح هو من يقوم بزيارة مƌقتùة   Üحرفية أومǌنية  أوتجارية  ألسباب دون أن يكون ƦلÜ ǁتلقائيا
 ىعلÜ  ùو ال تزيد عن سنة ن ساعةيبعيدا عن محل اإلقامة الدائمة في مدة ال تقل عن أربƴ و عشر

  .أن تكون هǉƦ الزيارة ألƹراƯ سياحية بعيدا عن العمل وتحقيق الربح
 Üالرحلùة منǌا معيار الǌدف مùن   Üعدة أنوع وفقا لعدة معايير مختلفة ىتنقسم السياحة إلو

سùياحة عالجيùة وسùياحة     Üو سùياحة دينيùة   Üوسياحة ƛقافيùة  Üسياحة ترفيǌية إليحيƚ تنقسم 
ưرياùùيةÜ و سياحة المشتريات Ưتمرات سياحة المعارƌسياحة المÜ   يùالجغراف ƴوحسب الموق

كما ǌƲرت أنواع سياحية حديùƛة  Ü سياحة داخلية و سياحة خارجية و سياحة إقليمية ىحيƚ تنقسم إل
     .السياحة البيئية Üالسياحة الطبيعية Üالسياحة البديلة ǌÜا سياحة الحوافزمن

حيƚ تعتبùر   Üخرǐألاالقتصادية ا األنشطةتتميز السياحة بعدة خصائƭ تميزها عن بقية و
أمùا الطلùب    Üيتميز بعرƹ Ưير مùرن  Üو المنتƝ السياحي منتƝ مركب Üصادرات ƹير منƲورة

تجùاǉ  اكمùا تتميùز بالحساسùية     Üمرونة السعرية و الدخلية المرتفعةالسياحي فيتميز بالموسمية وال
  .العوامل السياسية و االقتصادية المحيطة بالنشاط السياحي

ممùا زاد أهميتùǌا    Üكبر الصناعات و أسرعǌا نموا في العùالم أأصبحت السياحة من  وقد
 ىمن بنود الصادرات علù  حيƚ مƛلت أهم بند Üتدرǉ من عمالت أجنبيةاالقتصادية واالجتماعية لما 

 لى Ʀلǁù تتميùز السùياحة   إباإلưافة  ƛÜر المưاعف لǘنفاق السياحياألفưال عن  Üمستوǐ العالم
  .ǎخرألتشابكات قوية مƴ الكƛير من القطاعات االقتصادية ا اƦوكƛيف العمالة  ابكونǌا قطاع
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ƆاǮال ȰȎة التنمية السياحية المستدامة وتطور حرك: الف
  .السياحة الدولية
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   :تمهيد
رƌية  ىدبيات السياحية يتبنألشǌدت نǌاية الƛمانينات من القرن الماưي ǌƲور تيار متخصƭ في ا 

وƦلǁ للحد  Üمفادها تƋصيل مبادƏ التواصل في استراتيجيات التنمية السياحية Üجديدة للفكر السياحي
صناعة السياحة فùي بعƯù المقاصùد     ىبالقưاء عل ƛار السيئة التي ǌƲرت و بشكل ينƦرǓمن ا

بǌدف التحكم فùي   Üو محاوالت و تجارب جادة Üو قد صاحب هƦا التيار مناقشات علمية Üالسياحية
وƦلÜ   ǁùعمليات التنمية السياحية التي يمكن أن تǌدد عملية التواصل في استخدام الموارد المتاحùة 

  :منǌا Üواللقاءات باعتماد التوصيات المنبƛقة عن مختلف القمم
-   Ưجانيرو"قمة االر ǐ1992في عام  "بريو دÜو  م"Ʒم2002في عام  "جوهانسبور  
  م1995 سنةالندوة العالمية للسياحة المستدامة باسبانيا  -
  م2002القمة العالمية للسياحة بكندا عام  -

أبعادهùا  فùي  مسùتدامة  مفǌوم التنمية المن خالل  Üالسياحة والتنمية المستدامةويتناول هƦا الفصل 
مبùادƏ وأهùداف    Üالتنمية السياحية مفǌومǌا مكوناتǌا مراحلǌا ومƌشùراتǌا ƛم دراسة  Üومƌشراتǌا

و اإليùرادات   Üالتطور التاريخي لحركùة السùياحة الدوليùة   تƋتي دراسة وأخيرا  Üالتنمية السياحية
تحليل هيكل السùياحة و   م2008Ü ƴحتى نǌاية عام  Üالسياحية على مستوǎ العالم منƦ الخمسينيات

والعوامل التùي أدت   Üوما طرأ على هƦا الǌيكل من تغيرات خالل نفس الفترة Üاإليرادات السياحية
  : المباحƚ التاليةوƦلǁ من خالل  Üالنمو في حركة السياحة الدولية و إلى هƦا التطور

  .السياحة والتنمية المستدامة: المبحث األول
   ريخي لحركة السياحة الدوليةالتطورالتا :المبحث الثاني
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  .السياحة والتنمية المستدامة: المبحث األول
في اتجùاǉ محفùوف بمجموعùة مùن      Ü ولكنأنه يتجه نحو مستقبل مستدام وإن العالم البد

ولكùن منƦù مƌùتمر     Üالمياǉ الجوفية والسطحية والتربة كتلوÜ ƚالكوارƚ البشرية والبيئية المحتلمة
بدأ العالم يعترف بƋن مشكالت البيئùة   م1972تعلق بالتنمية البشرية الǐƦ انعقد عام الم "ǌولمكستو"

والعن عملية التنمية االقتصادية بصفة عامةÜ وأن الكƛير من  Üالتنفصل عن مشكالت الرفاǉ البشرية
نǌاية في  مǌورفاهر بشاألشكال الحالية للتنمية تنحصر في الموارد البيئية التي يعتمد عليǌا معاƫ ال

  "1المطاف
واƛǓار السùلبية   Üواالنسان Üالمخاطر المتوقعة على مستقبل البيئةب  اإلحساسهƦا  وبتنامي

المتوقعة على مستقبل األجيال القادمةÜ أنشƋت األمم المتحدة اللجنة العالمية المكلفة بالبيئة والتنميùة  
  .على مستقبل ƈمن للبشرية وتقديم الحلول الكفيلة بالحفاÜ Ʋالتنمية والبيئةلدراسة قưايا 

  )أبعادها ومؤشراتها(مفهوم التنمية المستدامة : أوال
  :مفهوم التنمية المستدامة -1

الǐƦ صùدر  " مستقبلنا المشترǌƲ"ǁر هƦا المفǌوم ألول مرة وتم صياƹته من خالل تقرير 
بقة جروهùارلم  عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة برئاسة رئيسة وزراء النùرويƝ السùا   1987عام 

  .2 1983بروتالندÜ وهو تقرير شرع في إعدادǉ عام
وقد كان مفǌوم التنمية المستدامة مفǌوما جديدا إƦ أنùه وألول مùرة يùتم التطùرق إلùى      

األبعاد الƛالƛة في عملية  ǉƦواندماج ه Üاالحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية في تعريف واحد
المردودية االقتصادية مرتبطùا ومقترنùا بالحفùاƲ علùى البيئùة      اتخاƦ القراربحيƚ يصبح هدف 

على االرتباط الوƛيق بùين   "الندبروت"ومرهونا بتحقيق العدالة االجتماعية ويƌكد تقرير  Üيةùالطبيع
  .بحيƚ اليمكن تطبيق استراتيجية تنمية مستدامة بدون دمƝ هǉƦ المكونات ÜهǉƦ األبعاد

خƦ بعين االعتبارحاجùات المجتمƋ   ƴùامة بƋنǌا التنمية التي توقد عرفت اللجنة التنمية المستد
  .3ة في الوفاء باحتياجاتǌممالقاد جيالاأل قالراهنة بدون المساس بحقو

                                                 
1 ADIB ABDESLEM ortide. Php 3.article.124  : www.maroc-ecologie.net/        
2 . GENEVIEVE FERONE ET AUTRES  ce que développement durable veut dire. Editions d' organisation 
Paris. 2005. p 5 
3      . op.cit. p5 
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نتùاج  إتبني أنمùاط   تتمƛل في "مبادƏ أساسية ىعل ويرǎ البعƯ أن التنمية المستدامة تقوم
: سكان األرƯ بتلبية حاجاتǌم األساسùية  وتسمح لجميÜ ƴنسانيةإلواستǌالǁ تحترم البيئة الطبيعية وا

  .1"الغƦاءÜ السكنÜ اللباسÜ التعليمÜ العملÜ والعيƫ في بيئة سليمة
 "ريوديجانيرو"في  1992وبتنامي الشعوربƋùهمية موưوع البيئة تم عقد قمة األرƯ سنة 

صùدار وƛيقùة   هي المفǌوم الرئيسي للمƌتمر الǐƦ انتǌى إلى إ" بالبرازيل وكانت التنمية المستدامة
كبديل  تحقيق التنمية المستدامة  والتي تحدد المعايير االقتصادية االجتماعية البيئية لكيفية" 21األجندة

ة األرƯ الƛانية التي عقدت فùي  مكما أن ق " 21تنموǐ بشرǐ لمواجǌة احتياجات وتحديات القرن 
"Ʒية المستدامةتحت شعار القمة العالمية للتنم تعقد 2002في سبتمبر  "جوهانسبر"  
  
  :المستدامةأبعاد التنمية  -2

بتحقيق االندماج والترابط الوƛيق بين ƛالùƛة   إالشرنا إلى أن التنمية المستدامة التتحقق ألقد 
وأن إƹفال البعد االجتماعي أو  Üعناصرأساسية وهي الجوانب االقتصادية االجتماعية والبيئية للتنمية

  .تصادǐالبيئي يƛƌر سلبا على البعد االق
  :البعد االقتصادǎ -أ

نسùانية  إلشباع اإلالǐƦ يسمح بانتاج السلƴ والخدمات  هو النƲام النƲام االقتصادǐ المستدام
ير يوهƦا يفرƯ تغ Üوتحقيق الرفاهية بشكل مستمر دون أن يƌدƦ ǐلǁ إلى اإلưرار بالبيئة الطبيعية

والبحƚ عن األسùاليب الفعالùة لتلبيùة     Üواالستǌالǁ للحد من هدر الموارد الطبيعية اإلنتاجأنماط 
يل ùùوبالتقل Üوالتربة ÜوالمياÜ ǉالحاجات االقتصادية دون اإلưرار بالبيئة كالتقليل من تلوƚ الǌواء

ية حلميùاǉ السùط  ل ةأومعالجتǌا لتفادƛƈ ǐارها الملوÜ  ùƛمن النفايات السائلة والصلبة -قدر االمكان-
  .أمراƯ وأوبئةمن  ن Ʀلǁعوما قد ينجم  Üوالتربة Üوالجوفية

  البعد االجتماعي -ب
   ƴùرد المجتمùروة بين أفƛال ƴاالستدامة في بعدها االجتماعي تعني تحقيق العدالة في توزي

والقưاء على الفùوارق   Üوإيصال الخدمات الưرورية كالصحة والتعليم والسكن إلى الفئات الفقيرة
تاحùة  إمساواة فùي النùوع االجتمùاعي و   وال Üاالقتصادية واالجتماعية بين سكان األرياف والمدن

  .شاعة الحرية وتطبيق الديمقراطيةإلخاƦ القرارات تفي اة هƌالء السكان المشاركة السياسية ومشاور
                                                 

1 ADIB ABDESLEM ortide. Php 3.article.124 , www.maroc-ecologie.net  
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حكومة كùل   اتنكما ينبغي أن يكون النمو الديمغرافي في أǐ بلد معقوال ومتوازنا مƴ إمكا
 ةوƹير متوازنة تجعل الحكومة ƹير قùادر  ألن أǐ زيادة ديمغرافية سريعة Üبلد ومواردها الطبيعية
من الخدمات الưرورية في مجال الصحةÜ السكنÜ والتعليم مما قد يƌدǐ  كانǌاعلى تلبية حاجات س
ومن ƛم استغالل الƛروات والموارد الطبيعية مùن ميùاǉ وأراƯ زراعيùة     Üإلى تزايد عدد الفقراء

  .وتƛقل األجيال القادمة Üلتنميةوتعيق استدامة ا Üبطرق عشوائية تستنزف هǉƦ الموارد
ƚ- البعد البيئي  

وفي بعدها البيئي تفرƯ التنمية المستدامة ưرورة المحافƲة على قاعدة ƛابتة من الموارد 
نتاج واستغالل للموارد الطبيعية بشكل عقالني لتجنùب االسùتنزاف الزائùد    إالطبيعية باتباع أنماط 

والمحافƲة  Üونقاء الǌواء وخصوبة التربة Üالتنوع الحيوǐولưمان  Üللموارد المتجددة وƹيرالمتجددة
والمختصون في مجال البيئة يركزون في مقارباتǌم للتنمية المستدامة علùى   Üعلى التنوع البيولوجي

التي تعني أن لكل نƲام طبيعي حدودا معينة اليمكن تجاوزها من االستغالل " الحدود البيئية" مفǌوم 
 ǉƦام البيئيوأن إفراط استنزاف هƲالموارد يعني تدهور النÜ     امùƲا النƦùة هùوالسبيل الوحيد لحماي
وقطÜ   ƴùمƛل استنزاف المياǉ الجوفية والسطحية Üنتاج واالستǌالǁ السيئةإلهوالحد من اتباع أنماط ا
  .1أشجارالغابات وƹيرها

  
  :مؤشرات التنمية المستدامة -3

ات اقتصادية تركز على األبعاد الكميùة  قبل عقود قليلة كان قياس التنمية يعتمد على مƌشر
 إلÜƣ لكن هǉƦ المƌشرات...للنمو االقتصادǐ مƛل الدخل الوطني الخام متوسط دخل الفرد داخل البلد 

شكال توزيƴ الƛروة بين المواطنين والحفاƲ علùى اسùتدامة   أمتطلبات التنمية االجتماعية و التعكس
شùرات  ƌلùم تسùتتبƴ بالم   ألنùǌا تبقى ناقصùة   -ǌاهميتأعلى -ومƌشرات النمو  Üالƛروة الطبيعية

  .االجتماعية والبيئية التي تقتưيǌا التنمية المستدامة
يمكن وƴư سياسة وطنية صحيحة لتحقيق تنمية مستدامة بدون قياس مƌشرات دقيقùة   الو

حالي شرات تسمح بتقييم الوƴư الƌفالم Üيمكن من خاللǌا تحديد مدǎ اتجاǉ البلد نحو استدامة التنمية

                                                 
1 GENEVIEVE FERONE ET AUTRES . ce que développement durable veut dire. Editions d' organisation 
Paris. 2005. p 5 
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واتخاƦ قرارات علùى أسùس    Üومن ƛم معالجة أوجه الخلل أوالنقƭ لتحسين األوưاع في المستقبل
  .سليمة بدل العشوائية واالرتجال

فيما يعùرف   ةوقد تم صياƹة هǉƦ المƌشرات من طرف لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدام
واالجتماعيùة البيئيùة للتنميùة    وهي مƌشرات تغطي األبعاد االقتصùادية   " 21األجندة "يات صبتو

  .1المستدامة
  : المؤشرات االقتصادية -أ

مƛل متوسط دخل الفرد في البلد والدخل الوطني الخام  Üالكالسيكية االقتصاديةإن المƌشرات 
ءها خلال في توزيƛ ƴروات البلد على المواطنين وانعدام راألنǌا قد تخفي و Üعلى أهميتǌا ƹير كافية

كما قد التعير اهتماما لمدǎ اسùتنزاف    ƛÜمار النمو االقتصادǐ على فئات المجتمƴƴ العدالة في توزي
ومن هƦùا   Üاالستفادة من هǉƦ الƛروات منوهوما يحرم األجيال القادمة  Üالƛروات الطبيعية المحدودة

اف جحإلنتاج واالستǌالǁ في اتجاǉ تحقيق رفاهية الجيل الحالي وعدم اإلق يجب تغيير أنماط الالمنط
  .لتنال نصيبǌا من ƛروات طبيعية كافية وبيئة نƲيفة القادمة في حق األجيال

ƴ والمƌسسات المنتجة يإن السياسات االقتصادية بقدراهتمامǌا بالمردودية االقتصادية للمشار
بعين االعتبار الجدوǎ االجتماعيùة وحمايùة البيئùة وباسùتخدام      خƋƦتيجب أن  Üللسلƴ والخدمات

  .ة ونƲيفةجيا محسنلوتكنو
  :ولتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يمكن اعتماد جملة من المƌشرات االقتصادية نƦكر منǌا

  .اإلنتاجمعدل استخدام المواد الطبيعية في  -
  .عدل استǌالǁ الفرد من الطاقة سنويام -
  .يات الصناعية والمنزلية ومعدل معالجتǌااكمية النف -
  .متوسط دخل الفرد ومعدل االستƛمار إلى الدخل القوميقاس بياألداء االقتصادǐ للبلد و -
  .اإلجماليتقاس بنسبة ديون البلد إلى الناتƝ القومي التي الحالة المالية للبلد  -

  المؤشرات االجتماعية -ب
والعدالùة   Üمƛل المساواة االجتماعية Üوهي مƌشرات تركزعلى القưايا االجتماعية لكل بلد

وتساوǐ الفرƭ في الحصول علùى الخùدمات    Üكة في اتخاƦ القراراتوالمشار Üفي توزيƴ الƛروة

                                                 
1   ADIB ABDESLEM ortide. Php 3.article,p.124 . www.maroc-ecologie.net 
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كما تقيس مدǎ الجǌود المبƦولùة فùي    Üومحاربة الفقر والتǌميÜ ƫلتعليم والصحة والسكنكا Üالعامة
  .والتقليل من وفيات األطفال Üمحاربة األمراƯ المعدية واألوبئة

  :الحصر الال طارعلى سبيل المƛإلومن أهم المƌشرات المقدمة في هƦا ا
  .معدل النموالديمغرافي السنوǐ في البلد -
  .خمس سنواتالنسبة وفيات األطفال دون  -
  .نسبة األطفال الƦين يصلون إلى الصف الخامس ابتدائي -
  التنمية السياحية مفهومها ومراحلها :ثانيا

  مفهوم التنمية السياحية -1
عن هدف تحقيق زيادة مستمرة ومتوازنة  هناǁ مفاهيم متعددة للتنمية السياحية يعبر بعǌưا

نتاجية في القطاع السياحي باالستغالل األمƛل للموارد االنتاجية إلأوعن زيادة ا Üفي الموارد السياحية
  .السياحية
فالتنمية السياحية هي مدǎ اتساع قاعدة التسǌيالت والخدمات لكي تتالقى مƴù احتياجùات   "
السياحية يعبر عن مختلف الخطط والبرامƝ التي تǌدف إلùى   Ʀلǁ فƎن مصطلح التنميةبو 1"السائحين

وتعميق وترشيد االنتاجيùة فùي القطùاع     Üتحقيق الزيادة المستمرة والمتوازنة في الموارد السياحية
السياحي من خالل إيجاد التوازن بين المطالب التنافسية والمتعارưة أحيانا على قاعùدة المùوارد   

  .ƛǓار اإليجابية للتنمية السياحية مƴ تقليل النتائƝ السلبيةئƝ وااالمحدودة وتعƲيم النت
  مراحل التنمية السياحية -2

إلى المراحل التي تمر بùǌا التنميùة    واالموưوع العديد من الباحƛين وتطرقهƦا لقد تناول 
  2اƦج مختلفة لتحليل الƲاهرةمالسياحية وقدموا في Ʀلǁ ن

  :السياحية إلى أربƴ مراحل وهي قسم مراحل التنمية الǁ" ǐƦيميوس"نموƦج 
  .حيƚ يتم اكتشاف القدرات السياحية للمقصد السياحي: مرحلة االكتشاف -أ
  .احية للمنطقة بشكل تدريجييوفيǌا يبدأ تطوير الموراد الس: مرحلة النمو -ب
  .التخطيط والتوسيƴ السياحي إدبوفيǌا تƋخƦ الدولة بم: مرحلة االنطالق -ج

                                                 
  .9.، ص2006جليلة حسن حسنين ، التنمية السياحية ، الدار الجامعية مصر ،  1
  .20.جليلة حسن حسنين ، نفس المرجع ، ص 2
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تǌƲر المنطقة على الخريطة السياحية وفيǌا يتكامل النشاط السùياحي   حيƚ: مرحلة النƝư -د
توقفùه عنùد   ويƌخƦ على هƦا النمùوƦج   Üتوافر عناصر الجƦب السياحي والتسǌيالتمن خالل 

رار ùùù النƝư السياحي وعدم تحليله ألǐ عوامل سلبية قد تƌùدǐ إلùى عùدم استم   مرحلة 
مرحلة التدهورواالنحدار نتيجة لتوجه السùائحين  وبالتالي احتمال دخول المنطقة في  Üوùùالنم

حدد هƦا النمùوƦج  سùت   قد وم  1980سنة  "بيتلر"لƦا جاء نموƦج  Üإلى مناطق سياحية منافسة
  :وهي مراحل للتنمية السياحية

  .االكتشاف -أ
  .المشاركة -ب
  .التطور -ج
  .النƝư -د
ǉ- بات أوالركودƛال.  
  .التجديد أوالتدهور -و
باكتشاف المنطقة السياحية  أفالمرحلة األولى تبد Üمƴ دورة حياة المنتوج "بتلر"ابه نموƦج تشي
تبدأ مرحلة المشùاركة فتùǌƲر مجموعùة مùن      Üقبال السائحين على المنطقةإومƴ تزايد  Üالجديدة

حيƚ يتم توفير الخدمات والتسǌيالت بشكل مكùƛف   ƛÜم تبدأ مرحلة االنطالق Üالخدمات والتسǌيالت
ما استمر النمو مƴ  اوإÜ Ʀمرحلة التطور والنمو تƋتي بعد Ʀلƛǁم  Üدمة األعداد المتزايدةللسائحين لخ

تصل المنطقة إلى مرحلة النƝư وتلي هǉƦ المرحلة مرحلة الƛبات فال تشǌùد   Üتحقيق التوازن إمبد
لùم   نوفي هǉƦ المرحلة إ Üالمنطقة النموالمتزايد للسواح بل يتوقف النمو عند حد معين من السائحين

االنحùدار   نحùو فƎنùǌا تتجùه    ÜتǌƲر في المنطقة تنمية جديدة تعتمد على مقومات سياحية جديدة
إلدارة السليمة للنشاط السياحي في كافة مراحل التنمية تتمùƛل فùي تجنيùب    Ǝن الƦلǁ ف Üوالتدهور

متواصùلة  نقلǌا إلى مرحلة جديدة من التنمية المتوازنùة ال وÜ المنطقة الوصول إلى مرحلة االنحدار
  )التنمية المستدامة(
  :التنمية السياحية المستدامةومؤشرات مفهوم مكونات  -3

وتلǁ تفجرت داخل أدبيùات   Üولدت التنمية السياحية المستدامة داخل رحم التنمية المستدامة
  Þفما المقصود بالتنمية المستدامة Üاالقتصاد من واقƴ تعƦر رƌية تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعية
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  مفهومها -أ

مما يƌدÜ  ǐالسياحة المستدامة هي نقطة تالق ما بين احتياجات الزواروالمنطقة المưيفة لǌم
تم إدارة جميƴ المصùادربطريقة توفرالحاجùات   تبحيÜ  ƚإلى حماية ودعم فرƭ التطويرالمستقبلي

والùنمط   ولكنǌا في نفس الوقت تحافƲ على الواقƴ الحùưرÜ  ǐاالقتصادية واالجتماعية والروحية
  .1البيئي للمقصد السياحي
Ʋمة السياحة العالمية ورووفقا لمنƲبات السياح وحاجات المجتمعات "منƹمعا ر ƴيشج ǐƦال

المưيفة بحيƚ يưمن تحقيق حماية وتحسين اǓفاق السياحية في المستقبل من خالل إدارة المùوارد  
والعمليات  Üوالتنوع البيولوجي ƛÜقافيةالسياحية بطريقة تستجيب للحاجات االقتصادية واالجتماعية وال

  .2"البيئية واألنƲمة المعيشية
 ملمفǌوم التنمية السياحية المستدامة يمكن أن نصل إلى تطوير مفùǌو ومن التعاريف السابقة 

 إشباععملية  هياعتبارأن عملية التنمية السياحية و Üالتنمية السياحية التقليدية بưƎافة صفة االستدامة
خالل بحقùوق األجيùال القادمùة مùن     إلئحين النفسية والحصول على متطلباتǌم دون احاجات السا

Ʀلǁ أن فكرة السياحة المسùتدامة التعبùرعن    معنى Üالسائحين في احتياجاتǌم من االستمتاع بالبيئة
وليست طريقة جديدة لبيƴ النشاط أو تحديùد كيفيùة    Üتجا سياحيانمحتوǎ سياحي معين فǌي ليست م

 ةفùي أربعPigeassou   ùا هي نموƦج للتنمية على محاور استراتيجية يمكن حصùرها  الدفƴ وإنم
  .الشكل الموالي يوưحهكما  :3محاور
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .4.، ص2004فؤاد عبد المنعم البكري ، التنمية السياحية في مصر و الوطن العربي ، عالم الكتب مصر ،  1 
   الدليل اإلرشادي للسياحة المستدامة في الوطن العربي  ، جامعة الدول العربية   2
 .133.، ص 2005جوان  12عبد الباسط وفا  ، التنمية السياحية المستدامة بين اإلستراتيجية و التحدیات المعاصرة، مجلة حلوان ، العدد  3
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  ستراتيجية للتنمية السياحية المستدامةالالمحاور ا) 01(شكل رقم 
  
  

  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  

  134. ستراتيجية والتحديات املعاصرة، صعبد الباسط وفا، التنمية السياحية املستدامة بني اإل. د.أ :اȎƫدر
  

ق فƎن السياحة المستدامة تقوم أساسا على مبادƏ هامة نوجزها في العناصر بوانطالقا مما س
  :1التالية
نتاجية الموارد السياحية لưمان استمرارية عامل اجتƦùاب  إمستوǎ على ưرورة المحافƲة  -

  .السواح من خالل اإلبǌار والمتعة
  .التنوع البيئي واالبتعاد عن المتغيرات البيئية التي تكون نتائجǌا وخيمةالحفاƲ على  -
التنميùة المسùتدامة    إإقامة المساواة بين األجيال واالستفادة من الموارد السياحية تطبيقا لمبد -

 تùǌا يإنتاجتجنيب الطبيعة السياحية أǐ عوامل تحريف تƌدǐ إلى التقليل مùن   القائم أساسا على
  .مستقبال

إيجاد صيغة توفيقية بين ƛقافة المجتمƴ المưيف والسائح الزائر بتنمية وتدعيم الƛقافة المحلية  -
  .استمراريتǌا ونقلǌا للعنصراألجنبي ىعل والعمل

                                                 
  . .، ص2002، دار الشروق مصر ،  التنمية و مخاطر الهدرمحيا زیتون ، السياحة و مستقبل مصر بين إمكانيات  1

  ينز المكايمحور الح
ل حماية البيئة الطبيعية ưيتف

  .وأنƲمتǌا

  الزمني حيزمحور ال
ومة في النشاط يمل التواصل والدưيتف

ƌةقتالسياحي على التطورات الم.  

السياحة المستدامة

  ر المعامالتمحو
ل التداخل والتفاعل البشرư ǐيتف

 واالقتصادǐ واالجتماعي والƛقافي

  المحور ألقيمي
 تيل قيم التưامن والسلوكياưتف

الجميƴ وعلى األخƭ  ولة لدƌǎالمس
  .لدǎ السواح
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- ǁاطق     إشراùل المنùى جعùالمحلي في عملية التنمية السياحية المستدامة بالعمل عل ƴالمجتم
  .ى استقطاب السائح والمستƛمر في ƈن واحدب الصفة السياحية القادرة علتسالمưيفة تك

  :مكونات السياحة المستدامة -ب
رƹم تنوع االلتزامات ومحاورالمفǌوم التنموǐ المستدام للسياحة إال أنه يمكن حصرها فùي  

للسياحة المستدامة بƋنه يعمل على توريƚ المكون المادǎ ويتجلى  Üمادǐ ومعنوǐ :مكونين أساسين
ن بƋن استǌالǁ الكميات اليوم معƲم بحيƚ نưأأو بقوة  Üجيال القادمة بنفس قوتǌالǖ اإلنتاجيةالطاقة 

  .اليعوق الكميات المطلوبة استǌالكǌا ƹدا
إلى كون السياحة من الناحيùة االجتماعيùة    ǎفيعزالمستدامة للسياحة  ǎوالمكون المعنأما 

ƛقافùة  (نوعين من الƛقافùات  ايدة فǌي تƌدǐ إلى حدوƚ تقابالت واحتكاكات بين حوالƛقافية ليست م
فالسياحة المستدامة  Üابيئي الوتواص ااجتماعي التواص حققمما ي) الدولة المưيفة وƛقافة دولة السياح
سياحة Ʀات وجه بشرǐ يتفادǎ المشكالت التي قد تƛيرهùا  تطويرمن المنƲوراالجتماعي ترمي إلى 

يتعين معه االستجابة لحاجùات ورƹبùات   مما  Üفي النسيƝ االجتماعي وموروƚ الƦمة الƛقافية لǖمة
  :طوائف عدة

  .سياحة الغد تنويƴ وهو ما يستوجب Üرƹباتǌم واحتياجاتǌممƴ م ءبتقديم ما يتالوƦلǁ : السياح -
فرصة التƋهيل إƦ يتعين تحسين Ʋروف عمل العاملين بقطاع السياحة وإتاحة : موƲفوالسياحة -

  .المتواصل لǌم
وأن  Üالمقصد الƛقافة المحلية لسكانمƴ يتالئم  التƋخƦ السياحة شك بƋن: سكان المقصد السياحي -

وإال تعرùưت لùƲواهر الùرفÜ     Ưتساهم بطريقة ملحوƲة في رفƴ مستوǎ الدخل والمعيشة
  .المحلي

م مƛ ƴقافة ومتطلبùات  ƌلƦǌا تحتاج السياحة المستدامة وفق المكون االجتماعي إلى تحقيق التوا 
  .حيوتطلعات سكان المقصد السيا

الùǌواءÜ المùاءÜ التربùةÜ    (فǌي تقتưي المحافƲة على الموارد الطبيعيùة  : التواصل البيئي -    
وهƦا يتعùين تبنùي سياسùة     Üحتى تحافƲ على القدرات التنموية لǖجيال المقبلة Ü)ومختلف األحياء

 و قالنùي اǐ االسùتغالل الع  Üللتنمية السياحية تنسجم ومتطلبات البيئة من خالل الحفƲù والوقايùة  
  .الǌادفة للحفاƲ على كفاءة الموارد البيئية اتءاإلجرامưاعفة 
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ƚ- مؤشرات التنمية السياحية المستدامة:  
واختبرت في عùدد مùن    Üوقد وưعت مجموعة من مƌشرات االستدامة الخاصة بالسياحة

ت في بعƯù  وقد شرع في استخدام هǉƦ المƌشرا Üة المنƲمة العالمية للسياحةدرالبلدان في إطار مبا
ة للسياحة وقسمت إلى يالغرƯ منǌا رصد اƛǓاراالجتماعية واالقتصادية والبيئو Üالوجǌات السياحية

  :ƛ1الƚ مجموعات اساسية هي
قصùد  معلى مدư ǎغط النشاط البشرǐ على البيئة في ال اتالمƌشر ǉنبني هƦتو: المؤشرات البيئية

فƎنǌا تفرزعùادة مجموعùة مùن     Üعابية بǌايستتجاوزت المنطقة السياحية الطاقة االا وإÜ Ʀالسياحي
  :تتولى أنواع من المƌشرات البيئية قياسǌا وهيالتي المưار 

  .سواء كانت نفايات صلبة أو سائلة: النفايات ةمعالج مƌشر -
الǐƦ يقيس إما معدل كƛافة السياح إلى السكان المحليين أو معدل : مƌشر كƛافة استخدام التربة -
  .تله البيئة األساسية للسياحة إلى إجمالي المساحةالǐƦ تح احةسمال
- ǉافة استخدام المياƛشركƌيقيس حجم : م ǐƦكان  الùإلى حجم استخدام الس ǉاستخدام السياح للميا

  .المحليين أو حجم استخدام السياح للمياǉ إلى الحجم الكلي المتاح من المياǉ الصالحة للشرب
- ƚشر حماية الجو من التلوƌي :م ǐƦنة  قيس الùواء خالل فترات مختلفة من السǌال ƚتلو ǎمد
تستوجب العمل معنى Ʀلǁ أن التنمية السياحية التي تكتسب صفة االستدامة  Üالمواسم السياحيةو

عابية للموقƴ السياحي للحفاƲ على نوعية البيئة ومستوǎ االشباع يعلى عدم تجاوز الطاقة االست
  .لدǎ الزائرين

رتكز المƌشرات االجتماعية للتنمية السياحية المستدامة على واقƴ االنعكاس ت :المؤشرات االجتماعية
ƛرات ƌوتوجد عدة مƌشرات رئيسية لقياس المÜ  ùالمتعاƲم للنشاط السياحي على الوسط االجتماعي

  :وهي السياحية على الجانب االجتماعي
سùكان الموقƴù   قيس تƛƋير السياحة على الƲروف المعيشùية ل ي: مƌشر االنعكاس االجتماعي -

  .إلƣ... السياحي من حيƚ التوƲيف والتعليم 
احية يوهو يحدد مستوǎ الرùưى لùديǌم بالمشùاريƴ السù    : السكان المحليين ىرư مƌشر -

  .والتجاوب معǌا
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نعكاس تدفق السواح على عنصراألمن ويقاس بمدǎ تطور الجريمة او يقصد به : مƌشراألمن -
  .في وسط سكان المقصد السياحي

مدǎ انعكاس تطورالنشاط السياحي على مستوǎ صùحة الشùعب   وهو: الصحة العامةمƌشر -
سية نالج مراƯباألقياس عدد األطباء والممرưين إلى عدد السكان أو عدد المصابين كالمحلي 

  .إلى عدد السكان
اط تتعلق المƌشرات االقتصادية للتنمية السياحية المستدامة بقياس تƛƋير النش: المؤشرات االقتصøادية 

  .ومƌشر الدخل واالستƛمار Üمƌشر العملة الصعبة Üوأهم المƌشراتالسياحي على الوسط المحلي 
  لخƭ مختلف مƌشرات السياحة المستدامةي)  1(يمكن إدراج الجدول رقم  قمما سب
  ǎمؤشر اقتصاد  مؤشر اجتماعي  مؤشر بيئي

  حجم العمالة بالقطاع -  االنعكاس االجتماعي -  النفايات ةمعالج -
  نسبة المساهمة في الناتƝ المحلي -  رưي السكان المحليين -  كƛافة استخدام التربة -
- ǉافة استخدام المياƛك  
- ƚحماية الجو من التلو  

  الصحة العامة -
  األمن -

  ميزان المدفوعات   - 
  العمالت الصعبة -

  .الجدول من إعداد الباحƚ: المصدر 

  
  ستدامةحية المالتنمية السيا و أهداف مبادƍ: ثالثا

  مبادƍ التنمية السياحية المستدامة -1
المحاوالت والجǌود المختلفة من الباحƛين والعلماء والخبراء السائحين لمحاولة وƴư  تعددت

والتùي   Üبعاد التنمية السياحية المتواصلةأمجموعة من األسس أو المبادƏ التي تساهم في توصيف 
وكان  Üبه ويعمل من خالله ǎية المتواصلة لكي تعد دليال يحتƦعرفت فيما بعد بمبادƏ التنمية السياح

والǐƦ تم  1"االستراتيجية العلمية للتنمية السياحية" من أهم هǉƦ المحاوالت التقرير الǐƦ عرف باسم 
وقùد أصùبحت هtourism streemÜ     ǉƦùوالمعروف باسم  ) globe 90(مƌتمر في اليهالتوصل 
حية الرسمية للحكومة الكندية التي تعمل بǌا وفùق مبùادƏ التنميùة    يجية هي السياسة السياتاالسترا
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تùم   سùتراتيجية الاهǉƦ  ىعل الدول األخرǎ وبناء منا هاما للعديد رجعكما أصبحت م Üالمتواصلة
 ƴưرئيسية سبعةو Ə1مباد:  

ƛƋير والتù ) العالميالتƛƋير (العمل على حد التƛƋير البشرǐ الواقƴ على كوكب األرƯ  :المبدأ األول-
عابية للكوكùب أو  يإلى المستوǎ الǐƦ يتناسب مƴ الطاقة االست) التƛƋير المحلي(الواقƴ على المنطقة 

  .قة المحلية على حد سواءطالمن
عكس هƦا المبدأ عند تطبيقه على تنمية صناعة السياحة من خالل العمل وفùق قواعùد   نوسي
التاƛيرات السيئة للتنمية السياحية باتبùاع   نموالتي تǌدف للحد  Üعانية للمقصد السياحييالطاقة االست

  .طرق اإلدارة الواعية لƦǌا المقصد
وهنùاǁ مجموعùة مùن     Üمخزون الƛروة الحيوية في المنطقةبالتمسǁ والحفاƲ على : المبدأ الثاني

التƛƋير السيƐ والưار بالƛروة الحيوية ومن هǉƦ  من األنشطة التي تساعد صناعة السياحة على الحد
  .ةاألنشط

وتشمل هǉƦ الخدمات كل العمليات الحيوية التي تسùمح   ÜالحفاƲ على الخدمات التي تدعم الحياة - 
ưافة إلى إمكانيùة أن  إللǖرƯ والǌواء والماء بƋن تكون عناصرمنتجة تتوافق مƴ عدد السائحين با

  .تجدد نفسǌا
 -  ǁلƦعلى التنوع الطبيعي و Ʋرائبالحفاưال Ưنين والتشريعات التي و سن القواأ عن طريق فر

  .تحمي البيئة الطبيعية في المنطقة السياحية
المصادرالطبيعية يجب أن تكùون تƛƋùيرات    ىأن كل التƛƋيرات السياحية الواقعة عل ىالتƋكيد عل - 

  .ƹيرمدمرة
المعروف أن صùناعة   من حيƚ أنه Üالموارد ƹير المتجددة دالعمل على تقليل استنفا: الثالث المبدأ

بعƯ المعادن مƛل  Üأƛناء تنميتǌا تعتمد بشكل رئيسي على الموراد الطبيعية ƹير المتجددةو السياحة
المشùروعات السùياحية    فƎنه ينبغي أƛناء عمليùات تشùغيل   Üالمبدأ ابالعمل وفق هƦوƦلǁ لالوقود و

إلى إطالة عمر استخدام بعǌưا وƦلǁ عùن   باإلưافة Üالحرƭ على التقليل من استخدام هǉƦ المواد
  .رهايطريق إعادة تدو

م الفوائد من مخùزون  يالترويƝ للتنمية االقتصادية طويلة األجل التي تعمل على تعƲ: المبدأ الرابع
  .تعمل على الحفاƲ على الƛروة الحيوية الموجودة بالمنطقة في حين Üمعين من الموارد
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  :األخƦ بǌايمكن ǁ مجموعة من الممارسات التي لعلى السياحة هنا إولتطبيق هƦا المبد
  .الترويƝ للتكنولوجيا القائمة على استخدامات الطاقة الشمسية -
هم لمصدر معùين  دفاند على أن السائحين سيدفعون كامل التكاليف للمجتمƴ في حالة استيالتƋك -

  .طرق منǌا ưرائب الحفاƲ على البيئة ةعدبوƦلÜ  ǁمن المصادر
فùي أǐ  تسببǌا  عندن تحمل كامل التكاليف د على أن صناعة السياحة تكون مسƌولة عيالتƋك -

  .في المصادر الطبيعيةيريإưرار بالبيئة أو تغ
توسيƴ القيمة المưافة للسياحة خاصة في المناطق السياحية التي تتمتƴ ببيئة ƛقافية أو طبيعية  -

مùا يتناسùب   بالسùياحي   تƝلمناوƦلǁ عن طريق تطوير  Üعلى درجة عالية من التفرد والندرة
  .ات المنطقةوإمكان

وهƦا  Üعليǌم المƛƌرةالمساهمة الفعالة للمجتمعات المحلية في اتخاƦ القرارات خاصة : المبدأ الخامس
فùي   -النقابùات ن والغرف التجارية ويالبيئي -المبدأ يقوم على تفعيل دور ومشاركة المجتمƴ مƛل 

  .ةويعتبر هƦا المبدأ أحد أهم محاور التنمية المتواصل ÜاتخاƦ القرارات
اسùتخدام المùوارد واإلدارة    عنالتكاليف المترتبة والتوزيƴ العادل لكل من الفوائد : المبدأ السادس

الحصول على التوزيƴ العادل لكل من االيجابيات والسلبيات الناتجùة   ىإلويǌدف هƦا المبدأ  Üالبيئية
  .ةالفئات Ʀات العالقة بصناعة السياح لفعن استخدام الموارد المتاحة بين مخت

هƦùا  يقùوم  و ÜالترويƝ للقيم التي تشجƴ اǓخرين على إنجاز وتنفيƦ مفǌوم التواصل: المبدأ السابع
  ƴùالمبدأ على أساس أن صناعة السياحة تعتبر الصناعة القائدة لعملية التنمية المتواصلة في المجتم

قومات استمرار هǉƦ وƦلǁ لدورها الرئيسي والقيادǐ المميز الǐƦ يقوم على حماية البيئة كƋحد أهم م
من مصلحة القائمين على التنمية السياحية أن يتجنبوا أǐ ممارسùة أو نشùاط   نه ƎفلƦلÜ  ǁالصناعة

  .اليساعد في تطبيق مفǌوم التواصل
  التنمية السياحية أهداف -2

كما تعد مرحلة من مراحل تحقيق هùدف أكبùر أال    Üإن التنمية السياحية في حد Ʀاتǌا هدف
  .1مية االقتصادية واالجتماعية للدولةوهو تحقيق التن

ǎا من دولة إلى أخرǌوتختلف أهداف التنمية السياحية وأساليب تحقيقÜ   تùومن وقǓ  رùخ
اختالف الدول في مكونùات عرǌùưا    :ويرجƴ هƦا إلى جملة من العوامل أهمǌا Üداخل نفس الدولة
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ưافة إلى Ʋروفǌا الداخلية إلين باتǌا التنموية وموقعǌا من األسواق المصدر للسائحاالسياحي وإمكان
  .1االقتصادية واالجتماعية والبيئية وƹيرها

 ÜبعƯ الدول تǌدف من عمليات التنمية إلى جلب أكبر عدد ممكن من السواحأن مƛال نجد ف
في حùين تùǌدف دول    Üمما ينتƝ عنه العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والƛقافية والبيئية

  .الدخول المرتفعة Ʀوǐدد محدود من السائحين من أخرǎ إلى جƦب ع
فǌناǁ دول تعتمد على القطاع الخاƭ اعتمادا شùبه   Üأما من حيƚ أساليب تحقيق األهداف

أو المناطق  Üسعى الدولة الجتƦابǌاتمطلق من خالل توجيǌه إلى حجم ونوعية الحركة السياحية التي 
القطاع العام الدور  فيǌاأخرǎ يلعب  النجد دو نفي حي ƦÜات األولوية في عملية التنمية السياحية بǌا

  :2البارز في تحقيق أهداف التنمية السياحية التي ƹالبا ما تنقسم إلى قسمين
  :أهداف عامة وهي تشمل كل ما تسعى التنمية السياحية إلى تحقيقه بصفة عامة مƛل

  .تحقيق نمو سياحي متوازن -
  .م اƛǓار االقتصادية للسياحةيتدع -
  .على البطالة بزيادة فرƭ العمل والتغل -
-  Ʋة المنافسة الدول ىعلالحفاǌةيتنمية نصيب الدولة من األسواق السياحة في مواج.  
  .جماليإلزيادة الدخل السياحي ا -
  .تنمية البنية األساسية وتوفير التسǌيالت الالزمة للزوار والمقيمين بالدولة -

  :دولة إلى أخرǎ إال أنǌا تجمعǌا خصائƭ معينة وهيومǌما تعددت واختلفت األهداف من 
واقعية يمكن تحقيقǌا باالستخدام األمƛل للموراد الفنيùة والماديùة والبشùرية     اأن تكون أهداف -

   .المتاحة
  .يراد تحقيقه من نتائƝ ما تشمل كلشاملة  اأن تكون أهداف -
م يتم حسابǌا عند وƴư خطة التنمية والتي ل Üمرنة لكي تتسƴ الحتواء المشاكل الطارئة اأهداف -

  .السياحية
دد تحù حيÜ   ƚùلǖهداف العامة السùابقة  اوتحديد الوتمƛل تلǁ األهداف تفصي: أهداف محددة -
وهي بƦلǁ تسǌل عملية قيùاس معùدالت األداء    Üأقل في مدةوأراد تحقيقǌا سنويا ي مئويةنسب ب
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يجùب أن   الǐƦطارالمتكامل إلي تمƛل امن المحاور الت ةوƷ األهداف السابقة هناǁ مجموعلولب
  :1وتتمƛل في المحاور التالية لتسيرعليه سياسات التنمية السياحية بمختلف الدو

  :زيادƔ عدد السائحين -أ
ن الوافùدين إليùǌا   حيتسعى الدول من خالل سياسات التنمية السياحية إلى زيادة أعداد السائ

وقصد  Üألسواق التقليديةا أما Üجديدة أسواقخالل فتح أو من  Üاألسواق التقليديةƦلǁ من سواء أكان 
أما فتح أسواق جديدة فيùتم  و Üجديدة يجب عرƯ منتجات سياحيةفتوسيƴ حجم الطلب بǌا نحوالبلد 

  .من خالل مد النشاطات التسويقية للدولة السياحية إلى مختلف األسواق السياحية الجديدة
  :اإلقامةمتوسط مدƔ  تمديد-ب

إÜ  Ʀقامة من المعايير الفعالة في قياس مستوǎ النشاط السياحي في أǐ بلدإلاة مديعد متوسط 
 أوالتقاس بالكم المغريات السياحية  أنوبما  Üيعبر عن مدǎ قبول المنتƝ السياحي من قبل السائحين

زيادة فاعلية عناصùر الجƦùب    علىفقد حرصت البلدان السياحية  ǎÜبل بالكيفية والمستو Üبالحجم
والتقليل المستمر من عناصرالطرد السلبية بǌدف بناء صناعة سùياحية   Üية للحركة السياحيةيجابإلا

و يتم Ʀلǁ من خالل تحسين و تطùوير المنùاطق    Üمن قبل السائحين ىنسبة رư ىعلأ قوية تحقق
خلق مناطق جديدة تكون مزودة بكافة المسùتلزمات و بƋسùعار    ىƛم التركيز عل Üالسياحية التقليدية

النفسي للسائحين مما يرفƴ من متوسùط مùدة    ىومن ƛمة يتحقق الرÜ ưية لما يقدمه اǓخرونتنافس
  . 2إقامتǌم بدولة العرƯ السياحي

ƚ-  متوسط اإلنفاق اليومي للسائح Ɣزياد:  
و تقليل الناتƝ االقتصùادǐ مùن   أهاما في تعƲيم  ايلعب متوسط اإلنفاق اليومي للسائح دور

في  Üعدة عوامل يتعلق بعǌưا بالسائح نفسه ىاليومي للسائح عل نفاقاإلو يتوقف متوسط Ü السياحة
 Ưاحين يتعلق البعǓبمد خرǎ  ب السائحين اإلنفاقتوافر مجاالتƦالتي تجÜ    قùا يخلùهن Ưفالعر
 ىإلù وتعمل مختلف الدول  Üتطوير المنتƝ السياحي ىإلكما تدفƴ نوعية الطلب  Üالطلب و يƛƌر فيه
 ǐمن مستو ƴدخول     ىلسائح اليومي من خالل التركيز علا إنفاقالرفùال ǐوƦ ائحينùاب السƦùاجت

  :حƚ الطلب و Ʀلǁ عن طريق ىالعمل عل أوالمرتفعة 
   .مختلف المناطق السياحية و تǌيئتǌا بمراكز البيƴ إعداد -
  .الƣ...الزيارات  ÜالمواصالتÜ اإلطعام Üاإلقامةالسائحين من  إنفاقاالهتمام بكافة مجاالت  -

                                                 
 .20، ص   90/91عبد الرحمان سليم ، مذآرات غير منشورة عن مبادئ التنمية السياحية  1
  .21.عبد الرحمان سليم ، نفس المرجع ، ص 2
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دارة إمن سلƴ وخدمات في عمليùات البنùاء و   :يادƔ المستمرƔ في استخدام المكون الوطنيالز -د
يد و ياستخدام مواردها المحلية عند إقامة و تشù  ىفجل الدول السياحية تحرƭ عل Üالكيان السياحي

  .صيانة مكونات العرƯ السياحي بǌا
 لǁ ينبغيلÜƦ كون الوطني اعتمادا كلياالم ىومن المسلم به أن الدول النامية التستطيƴ االعتماد عل  

أكƛر إلحالل المنتجات المحلية محل الواردات مùن الخùارج قصùد تعùƲيم      مجǌوداتعليǌا بƦل 
      . القطاع السياحي ةمردودي

Ǉ- المساهمة الفعالة في حل المشاكل االقتصادية واالجتماعية  
على التفاعل مƴ مشاكل المجتمƴ  تتميز صناعة السياحة الناتجة في أǐ دولة سياحية بقدراتǌا

كƦùلǁ الحùال   و Üومساهمتǌا في حل مختلف المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تواجǌǌا الدولة
على نجاح أو فشل تجربة التنمية السياحية بالدولة مùن   حكمنالإÜ  Ʀبالنسبة لسياسة التنمية السياحية

ل دورها في حل مشكالت اجتماعيùة كخلùق   خالل عدد السائحين أو الليالي السياحيةÜ بل من خال
أǐ تحقيق تنمية إقليمية متوازنùة فùưال عùن     Üتنمية مناطق نائيةوفرƭ عمل متزايدة ومستقرة 

  .العمالت الصعبةتوفير دورها التقليدǐ في دعم ميزان المدفوعات و
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  .التطور التاريخي لحركة السياحة الدولية: المبحث الثاني
  :تمهيد

بحيƚ أصبحت  Üبر التدفقات السياحية كنشاط اقتصادǐ مƛƌر في االقتصاد العالميتعت

وƦلǁ اƛر  1Üالمواد الكيمياوية والمنتوجات اǓلية Üالمحروقاتبعد الرابعة السياحة تحتل المرتبة 

من صادرات العالم % 30أصبحت صادرات السياحة تقدر بù حيÜ  ƚمتغيرات دافعة ومتسارعة

النموالمتسارع هƦا ويعزÜ  ǎجمالي صادرات السلƴ والخدمات عالمياإمن % 6و Üةللخدمات التجاري

ارتفاع الدخول وزيادة وقت الفراƷ مƴ تحسن Ʋروف العمل : 2للسياحة إلى جملة من العوامل أهمǌا

 ÜوالتطورالمƦهل في وسائل النقل Üوارتفاع المستويات التعليمية والƛقافية وحب المعرفة والمغامرات

ولقد دلت اإلحصاءات  ÜالǐƦ تشǌدǉ حاليا والنمو اهمت في دفƴ الحركة السياحية إلى التطوركلǌا س

 944نفق عليǌا ما يقرب من أ م2008زيارة سياحية دولية في عام مليون  922على تسجيل قرابة 

بعƯ  هتتوقعيدعم هƦا االتجاǉ ما و Üعامل مليون 230كما يعمل في السياحة ما يفوق  Üملياردوالر

مليار  1.6صول عدد السياح على صعيد العالم بƋكمله نحو من ولǌيئات السياحية اإلقليمية والعالمية ا

مليار دوالر مما يجعل السياحة في مقدمة  2000وإنفاق ما يقارب مÜ 2020سائح في عام 

ائق واالندماج في السوق العالمي وإزالة العو Üالمساهمة في البناء االقتصادǐ الصناعات العالمية

وسنحاول من خالل هƦا المبحƚ رصد  Üوالقيود ومواكبة التكنولوجيا الحديƛة والƛورة المعلوماتية

التوزيƴ وفق  م2008Üتطور الحركة السياحية من بداية خمسينيات القرن الماưي إلى ƹاية نǌاية 

دم السياحة العوامل التي ساعدت على تقمƴ تحديد  Üالجغرافي لحركة السياحية واإليرادات الدولية

  .الدولية

  

                                                 
1  World Tourism Organization،Tourism Barometer، January 2008   ،  www.unwto.org.  

   
 .46.دالل عبد الهادي ، دراسات في أساسيات السياحة، الفتح للطباعة و النشر اإلسكندریة ، مصر، دون سنة نشر، ص 2
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  : )2008-1950(الفترƔ تطورعدد السائحين واإليرادات السياحية الدولية خالل   -أوال

مليون سائح عام  25تطورعدد السائحين الدوليين تطورا كبيرا خالل هǉƦ الفترة من حوالي 

1950 Ü1980مليون سنة  277لى إÜ  إلى حوالي 1990مليون  438إلى Ü697 ام مليون سائح ع

في المتوسط سنويا ÜإƦ سجلت حركة السياحة الدولية معدالت تغير موجبة % Ü7 بمعدل نمو  2000

حيƚ انخفƯ عدد الزيارات السياحية بمعدل  )  1982،1983( دائما خالل هǉƦ الفترة باستƛناء عامي

0.7% Ü0.9  %ǐمعدالت النمو االقتصاد Ưعلى التوالي بسبب انخفاÜ لة وارتفاع معدالت البطا

التي تƲم أهم الدول المصدرة للزيارات  في الدول التابعة لمنƲمة التعاون االقتصادǐ والتنمية

واكبر الدول إنفاقا على السياحة Üمƛل الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا  Üالسياحية في العالم

   .والمملكة المتحدة وايطاليا واليابان وفرنسا وƹيرها من الدول

ƚرت أحداƛعلى حركة السياحة العالمية سلبا 2001سبتمبر  11 كما أÜ  معدل Ưانخف ƚحي

ومن ƛم تدهوراألوưاع االقتصادية في مختلف  Üالنمواالقتصادǐ في الواليات المتحدة األمريكية

مليون سائح عام  693مما أدǎ إلى انخفاƯ عدد السائحين الدوليين إلى حوالي  Üمناطق العالم

2001  Ư2000خالل العام ككل عن عام % 0.6بمعدل انخفاÜ  يكون عام ǁلƦمن أسوأ  2001وب

فقد  Üوال سيما الشǌوراألربعة األخيرة من العام نفسهÜ األعوام السياحية على مختلف مناطق العالم

ويوزع هƦا  Ü%11شǌدت انخفاưا ملحوƲا في عدد السائحين على مستوǎ العالم بلغت نسبته 

وفي  Ü%24وفي األمريكيتين % 3.5لعالم مسجال في إفريقيا االنخفاƯ على معƲم المناطق في ا

Ü وفي جنوب أسيا %30وفي الشرق األوسط  Ü%6وفي أوروبا % 10سيا والمحيط الǌادƈ ǐشرق 

24%Ü قة لدƛعودة األمن وال ƴومǎ بلغت سنة إلالسائح استرجعت السياحة وتيرة النموا Ʀيجابية إ

من  ابƦلǁ حجم لةمسج% 6.1وكان معدل التطور ب2006Ü  ùأحسن معدالتǌا مقارنة بالعام  2007
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واصل قطاع  2008وخالل العام  12007Üمليون عام  904تدفقات السياحة الدولية الوافدة بحوالي 

 922إƦ بلƸ حجم التدفقات البشرية بحوالي  م2007Üقل مقارنة بسنة أولكن بمعدل  Üالسياحة النمو

طورعدد السائحين خالل الƛمانية سنوات األخيرة بمعدل وإجماال ت Ü%2مليون سائح و بمعدل نمو 

 ùقدرب ǐ2%3.8متوسط سنو  .  

فقد زادت خالل الفترة من الخمسينيات إلى عام  Ýلǖيرادات السياحية الدوليةأما بالنسبة 

 ىفبعد أن كانت هǉƦ اإليرادات حوال Ü كبروأسرع من معدالت زيادة عدد السائحينأبمعدالت  2000

بمعدل زيادة   2000Üمليار دوالرعام  475صارت تمƛل أكƛر من  1950والرفقط عام مليارد 2.1

في المتوسط سنويا خالل تلǁ الفترةÜ كما سجلت اإليرادات السياحية أيưا معدالت تغير % 11

حيƚ انخفưت اإليرادات السياحية بمعدل  1983Üو 1982موجبة طوال هǉƦ الفترة باستƛناء عامي 

كبر من معدالت انخفاƯ عدد ألتوالي مسجلة بƦلǁ معدالت انخفاƯ على ا% 2.4و% 5.4

ام ùùùالم عùùكما انخفưت اإليرادات السياحية على مستوǎ الع Üالسائحين في الفترة نفسǌا

2001 –  ƚمليار دوالر تقريبا 462إلى  – 2001سبتمبر  11بسبب أحداÜ  Ư2.6بمعدل انخفا %

سياحية في مستوǎ تطورها خالل الƛمانية سنوات وقد صاحبت اإليرادات ال 2000Üعن عام 

إال أنǌا سجلت معدالت أفưل  Üاألخيرة التطور الحاصل على مستوǎ حركة السياحة الدولية الوافدة

خالل الفترة  الجدول الموالى يوưح تطورالسياحة الدوليةو Üبتطور السياحة الدولية الوافدة مقارنة

)1950-2008(  

  

  

  

                                                 
1 World Tourism Organization،Tourism Barometer، January 2008   ،  www.unwto.org 
2 World Tourism Organization, Tourism Highlights 2009 Edition p.10.  ،  
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  .2008-1950السياحة الدولية الفترƔ من تطور  :)2(جدول رقم 

متوسط عدد السائحين بالمليون  السنة

  %السنوǎالتغير

  متوسط الدخل السياحي بالمليار دوالر

ǎالتغيرالسنو% 

1950  25 - 2.1  -  

1980  277 32.5 103.5 156  
1990  438 5.3 264 14.1  
2000  684 5.1 475 7.3  
2008  922 4.34 944 12.3  

  تقارير إحصائية صادرة عن المنƲمة العالمية للسياحة لىمن إعداد الباحƚ باالعتماد ع :المصدر .

وكƦلǁ الدخل السياحي  Üالسنوǎتطورعدد السائحين ونسبة التغيير) 02(يوưح الجدول رقم

ولقد تطورت Ʋاهرة السياحة تطورا كبيرا  Üونسبة التغيير الحاصل وهƦا مقارنة بالفترة السابقة

فقد أƛبتت إنǌا نشاط له ƛƈارǉ االقتصادية  Üال يستطيƴ احد إنكار فưلǌا وجدواها وأصبحت صناعة

 1950مليون زيارة سياحية عام  25فمن  Üو االجتماعية بعيدة المدǎ على المقاصد السياحية ةوالبيئي

كما تطورت اإليرادات  2008Üمليون زيارة سياحية عام  922ارتفƴ مد السياحة الدولية إلى 

وفي  2008Üمليارعام  944إلى  1950مليار دوالرعام  2.1ية من السياحة الدولية من اإلجمال

أعلى من وهي  Ü%5فاقت نسبة و بمعدالت سنوية  المتواص االحقيقة فƎن السياحة العالمية تشǌد نمو

 ùمة العالمية للسياحة بƲجل والمقدرة من قبل المنǓفاق % 4.3التوقعات طويلة اǓ 2020سنوياÜ  و

لجدول الموالي يوưح تقديرات المنƲمة العالمية للسياحة المعدل المتوسط للتطور السنوǎ لتدفقات ا

 2000Ü 2010Üلتقديرات حسب المناطق و الفترات اواألشكال تشيرلتطور 2020Üالسياح Ǔفاق 

  2020السياƝ آلفاقتقديرات المعدل المتوسط للتطور السنوǎ لتدفقات ): 3( جدول رقم.2020

  مجموع العالم  جنوب ƈسيا  الشرق األوسط  إفريقيا  ƈسيا والباسيفيǁ  األمريكيتين  اأوروب

3.4% 3.1% 7% 5.7% 5.6% 5.5% 4.3% 

  2020المنƲمة العالمية للسياحةÜ تطور السياحة Ǔفاق  :المصدر
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  المنƲمة العالمية للسياحة: المصدر

جاءت موزعة حسب المناطق الجغرافية وكانت  الشكلين نالحƲ تقديرات التدفقاتمن خالل 

سوف  2020و بحلول Ü )03(التقديرات محسوبة على أساس معدالت النمو المحدد في الجدول رقم 

  .يتينمريكواأل Üأسيا و الباسفيÜ ǁوهي أوروبا  Üأكƛر جاƦبيةوتبقى ƛالƚ مناطق مسيطرة 

 
اق  2020 الشكل رقم  (2 )    تقديرات التدفقات السياحية آلف
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  :سياحية الدولية التوزيع الجغرافي لحركة السياحة واإليرادات ال: ثانيا 

توزيƴ  خمسواإليرادات السياحية الدولية على مناطق العالم ال Üإن توزيƴ حركة السياحة

قانون الجوار : ƹير متوازن تبعا لما يسود اتجاهات حركة السياحة الدولية من قوانين تحكمǌاÜ مƛل 

احة الدولية منƦ سنوات با بالنصيب األعƲم من حركة السيوإƦ تحتفƲ أور Ü∗وقانون التركز والتكامل

تليǌا األمريكتان  2000Üعام %  57.8حوالي  عدد الزيارات السياحيةفقد بلƸ نصيبǌا من Ü عديدة

ƛ Üم %3.9وكان نصيب إفريقيا  Ü% 15.7كما بلƸ نصيب شرق أسيا والباسفيǁ % 18.4بنصيب 

ياحة الدولية من حركة الس%  Ü0.9 وأخيرا جاء نصيب جنوب أسيا حوالي %3.3الشرق األوسط 

من حركة %  76اختصتا بحوالي  –أوروبا واألمريكيتين  –أǐ أن منطقتين فقط  Üمن العام نفسه

سجلت  2008ومƴ نǌاية عام  Üبينما توزعت النسبة الباقية على باقي مناطق العالم Üالسياحة الدولية

إال أن معدالت  Ü)2008- 2000(خالل الفترة% 3.8السياحة الوافدة الدولية معدل نموسنوǎ بحوالى 

ǎالنموتباينت من منطقة إلى أخرÜ فقد  ùمتوسط قدر ب ǎسجلت منطقة أوروبا معدل نموسنو

3.2%Ü  6في حين كانت%Ü1.9%Ü 10.6%Ü 7.3 % على الترتيب لكل منƈسيùù ا

حركة التفاوت النسبي في معدالت نموهƦا و Üوأفريقيا Üالشرق األوسط Üأمريكا Üيùùǁوالباسف

ǌا لمناطق السياحية عبرالعالم خالل السنوات األخيرة أدǎ إلى إعادة توزيعوافدة نحواالسياحة ال

 2008مليون سائح عام  488بعدد إجمالى يقدر بÜ  ù%53حيƚ أصبح نصيب أوروبا  Üالجغرافي

وعدد  ƛ16%Üم أمريكا بÜ  ùمليون سائح 184وحوالى  Ü%20سيا والباسفيǁ بƈ ùتليǌا منطقة 

بينما كان نصيب الشرق  Üمليون زيارة 147قدربù للمنطقة الدولية الوافدة  ات السياحةرالزيا

                                                 
دول أوروبا الغربية و دول أمریكا : یعني قانون الجوار أن حرآة السياحة الدولية تترآز بين الدول المجاورة للدول المصدرة للسائحين مثل  ∗

ى انخفاض التكاليف السياحية و من ثم یفضل السائحون التوجه و ینعكس ذلك عل ،ویرجع ذلك لقصر المسافات التي یقطعها السائح  ،الشمالية
أي اتحاد شرآات سياحية  ،أما قانون الترآز و التكامل فيعني اتجاه بعض المؤسسات السياحية إلى التكامل األفقي  ،إلى الدول المجاورة لهم

هو اندماج مؤسسات قائمة على : أما التكامل الرأسي  ،افسةمختلفة مع بعضها لتشكل مجموعة سياحية ضخمة لتقف أمام الشرآات السياحية المن
  .       أنواع مختلفة من الخدمات و تقدیم هذه الخدمات في صورة رحلة شاملة
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 يحوال Üجمالى للسائحين الƦين زاروالمنطقتيناإلعدد الو Üعلى التوالى% 5و% 6فريقيا إو Üاألوسط

             . فريقيا لنفس العامإمليون سائح لمنطقة  47و Üمليون سائح لمنطقة الشرق األوسط 56

حوالي بقدروت Üكبر نصيب منǌاأÜ فتحتل أوروبا الدولية ةيإليرادات السياحبة أما بالنس

%  17.2سيا والباسفيǁ بنصيب ƛƈم شرق  Ü% 28تليǌا األمريكتان بنصيب  2000Üعام % 49.1

 %1سيا بنصيب ƈوأخيرا جنوب %  2.3فƎفريقيا بنصيب  ƛ2.4%Üم الشرق األوسط بنصيب 

مƴ تغيرنسب تغيرت إال أن المعطيات  Üياحية الدولية للعام نفسهالس تقريبا من إجمالي اإليرادات

حيƚ أصبحت أوروبا تستحوƦ على  2008Üمƴ نǌاية عام التوزيƴ الجغرافي لحركة السياحة الوافدة 

سيا و ƈتليǌا منطقة  Üملياردوالر 474أǎ حوالى  Üمن حجم اإليرادات السياحة الدولية% 50نسبة 

مليار  188في حين نالت منطقة أمريكا Ü ملياردوالر 206ادات إجمالية وبƎير% 22الباسفيǁ بنسبة 

ما منطقة الشرق األوسط أ Üمن حجم اإليرادات السياحية العالمية% 20يعادل وهو ما دوالر

         . يرادات السياحة العالمية لنفس السنةإمن حجم % 3.2و %4.8فقد حازت على نسبة  Üوإفريقيا

تلǁ المصنفة وفقا  خمسالدولية واإليرادات السياحية في مناطق العالم ال وبتحليل حركة السياحة

   :1لنا مايلى يتبين 2008إلى نǌاية  خالل النصف الƛاني من القرن العشرين لمنƲمة السياحة العالمية

احتلت إفريقيا نسبة بسيطة من حركة السياحة واإليرادات السياحية الدوليةÜ إال أن هǉƦ : إفريقيا  -1

عدد حيƚ بلƸ نصيبǌا من  Üلنسبة أخƦت في الزيادة منƦ الخمسينيات حتى نǌاية فترة الدراسةا

مليون زيارة  Ü27.2 بما يمƛل 2000عام %  4و  1950عام %  2ما بين الزيارات السياحية 

بالƛبات النسبي طوال فترة الدراسةÝ  اإليرادات السياحية الدوليةسياحيةÜ بينما تميز نصيبǌا من 

ƚ2.8 إلى%  2تراوح بين  حي % Ƹوقد بل Ü10.9   2000مليار دوالر عام.  

                                                 
 2004شيرین عادل حسن نصير، تحليل أثر السياحة على التنمية االقتصادیة في جنوب سيناء، رسالة ماجستير ، جامعة اإلسكندریة ،مصر،  1

  .16.، ص
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وهو ما يمƛل  1Üمليار دوالر 29و Üمليون سائح 47حققت إفريقيا فقد  2008أما خالل سنة 

  .  من حجم التوافد السياحي واإليرادات السياحية على مستوǎ العالم% 3و % 5نسبة 

ưعيفةÜ نƲرا لعدم توفر االستƛمارات السياحية وال في هƦا اإلقليم الحركة السياحية وتعتبر 

وƹياب الدعم  Üباإلưافة إلى نقƭ مخصصات الدعاية السياحية Üسيما في مجال المرافق األساسية

رت صحيƚ انح –خاصة دول جنوب القارة اإلفريقية  –السياسي للسياحة في معƲم الدول اإلفريقية 

بينما حققت  Üمنƈبية للمنطقة بوصفǌا مقصدا سياحيا ƹير السياحة بǌا نتيجة الصورة السياحية السل

وتعتبر  Üنموا ملحوƲا في السياحةÜ خاصة السياحة الوافدة من ألمانيا وفرنسا ∗دول شمال إفريقيا

 4 بùمغرب ƛم ال Üمليون سائح 5الƛانية بùمليون سائحÜ وتونس  6 األولى بùدولة جنوب إفريقيا 

  .2000للسائحين في إفريقيا عام  ةمستقبلأهم الدول ال وهي Üمليون سائح

رة ùالل الفتùخ% 7.3ة معدل نمو سنوǐ يقارب ùدول اإلفريقيùهƦا وقد سجلت ال

مليون سائح ما يعادل  9.6إƦ استقطبت جنوب إفريقيا  2Ü مليون سائح 47حوالى )2000-2008(

 ǐمليار دوالرأ 7.6لي كما حققت إيرادات سياحية بحوا Üمن حجم السياحة الوافدة للمنطقة% 20.5

 7.2أما المغرب فكانت الƛانية بحجم  Üمن حجم اإليرادات اإلجمالية لمنطقة إفريقيا% 24.9نسبة 

من حجم اإليرادات و تدفقات السياحة % 16.9و % 23.6مليون سائح وهو ما يمƛل  7.9و  Üمليار

من % 9.6و % 15.1نسبة أÜ  ǐمليار دوالر 2.9مليون سائح و 7.05أما تونس  Üالوافدة للمنطقة

في حين كان نصيب  Üحصة إفريقيا في كل من السياحة الدولية الوافدة واإليرادات السياحة المحققة

من عدد السياح % 1و % 3.8مليون دوالر أǐ ما يعادل نسبة  300مليون سائح و  1.77الجزائر

  .المواليكل يتưح من الشوهو ما  Üالمنطقة و حجم اإليرادات السياحية االƦين زارو

                                                 
1   World Tourism Organization, Tourism Highlights 2009 Edition p.12 

مصر و فق لتصنيف المنظمة العالمية للسياحة تقع ضمن منطقة الشرق األوسط ، و من ثم ال تدخل ضمن إحصائيات السياحية ألفریقيا ،وإذا  ∗
  .2008جد أن مصر تحتل المرآز األول إفریقيا حسب إحصائيات تم إضافتها و أجرینا المقارنة و باقي الدول الواقعة في إفریقيا ن

2 World Tourism Organization, Tourism Highlights 2009 Edition p.10.   
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  .2008عدد السائحين الوافدين ألوائل الدول المستقبلة للسياحة بƌفريقيا لعام ) 04(الشكل رقم 
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عدد النسبة من العدد اإلجمالي

عدد السائحين باآلالف

  
  :اعتمادا على بيانات من إعداد الباحث: المصدر

 World Tourism Organization، Tourism Highlights، Edition 2009، p.10.  
  .ن بكل دولة إلى إجمالي عدد السائحين بƌفريقيااألرقام على األعمدƔ تعبر عن نسبة السائحي

السابق نالحƲ أن توزيƴ تدفقات السياحة الوافدة ألهم الدول السياحية  شكلمعطيات ال من

أما  Üالمغرب و تونس Üفي ƛالƚ دول وهي جنوب إفريقيا% 50 تفوقتركزت بنسبة  Üبالمنطقة

ا نالحƲ من معطيات االشكل عدم إدراج مصر كم Üالنسبة الباقية فǌي موزعة على بقية بلدان القارة

ولو تم إưافة مصر سوف تتغير معطيات الشكل وتوزيƴ التدفقات كون مصر  ưÜمن دول المنطقة

  .وهƦا الرقم يجعلǌا االولى إفريقيا 2008Üمليون سائح عام  12.3إستقطبت ما يقارب 

وبلƸ متوسط  Üملياردوالر 30.6بلغت اإليرادات السياحية بالمنطقة حوالى  2008خالل العام 

           .في العالموهو األدنى  Üيورو 440مايعادل وهو  دوالرأمريكيا 650 اإلنفاق لكل سائح

بالرƹم من انخفاƯ هǉƦ النسبة  –حƲيت بنسبة كبيرة من حركة السياحة الدولية  :ناتياألمريك -2

في  عدد الزيارات السياحيةن حيƚ كان نصيبǌا النسبي م –انخفاưا ملحوƲا خالل فترة الدراسة 

ƛم زاد قليال  1980Üعام%  Ư19 حتى بلƸ حوالي انخفباإل أخƦو Ü% 30الخمسينيات حوالي 
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Ü بما يمƛل حوالي 2000عام %  ƛ Ü18.4م انخفƯ مرة أخرǎ إلى 1990عام %  20.6ليصبح 

بما  Üائحمليون س 147سجلت المنطقة حوالي  2008و مƴ نǌاية  Üمليون سائح للعام نفسه 128

  . من حجم السياحة الدولية الوافدة عبر العالم% 16يعادل 

نصيب األمريكيتين منǌا إلى النصف  Ưفقد انخف Üلǖيرادات السياحية الدوليةأما بالنسبة 

حيƚ كان نصيبǌا من هǉƦ اإليرادات حوالي  2000Üإلى عام  1950تقريبا خالل الفترة من عام 

من إجمالي اإليرادات %  28النخفاƯ إلى أن صار نصيبǌا في ا أƛ Üم بد1950عام %  50.5

 2008وخالل العام  Üملياردوالرللعام نفسه Ü133 بما يمƛل حوالي 2000السياحية الدولية عام 

 ùملياردوالر 188.4تحصلت المنطقة على إجمالي من اإليرادات السياحية قدر بÜ  20ما يعادل %

  .    1بر العالممن حجم اإليرادات السياحية المحققة ع

ن المنطقة شǌدت انخفاƯ كل من عدد السائحين واإليرادات السياحية الدولية فƎلǘشارة 

وƦلǁ بسبب أحداƚ  2000على التوالي مقارنة بالعام % 7.8و%6بمعدل  2001الوافدة عام 

  .2001سبتمبر11

يبǌا من تان المرتبة الƛالƛة على مستوǎ العالم من حيƚ نصيوبƦلǁ فقد احتلت األمرك

ويرجƴ السبب في ƦلÜ  ǁسيا والباسفيƈǁالزيارات السياحية واإليرادات السياحية بعد أوروبا ومنطقة 

باإلưافة إلى الجǌود  Üوالتنمية السياحية القائمة في دول أمريكا الشمالية Üالتوسƴ االقتصادǐ:  ىإل

نطقة من نصيب الواليات وتبقي الحصة الكبرǎ للم Üالسياحية التي تقوم بǌا باقي دول المنطقة

من إجمالي السائحين الدوليين % 7مليون سائح بما يعادل  51المتحدة األمريكية حيƚ استقطبت 

من % 17بما يعادل  Üملياردوالر 82كما حققت إيرادات سياحية بلغت  Üعلى مستوǎ دول العالم

  .2000إجمالي اإليرادات العالمية لعام 

                                                 
1 World Tourism Organization, Tourism Highlights 2009 Edition, p.12.  
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حيƚ احتلت كندا المركز  Üوكندا 1من دولتي المكسيǁ الك أمريكا الشماليةكما تưم منطقة 

و المركز التاسƴ من  Üمليار دوالر 10.7بما يعادل  Üالƛامن عالميا من حيƚ اإليرادات السياحية

في حين احتلت المكسيǁ المركزالƛاني  2000Üحيƚ عدد السائحين الوافدين على مستوǎ العالم عام 

والمركز الƛامن على  Üمليار دوالر 8.3المكتسبة والمقدرة بù  عشر من حيƚ اإليرادات السياحية

من % 3مليون سائح بما يعادل  20.6والمقدر بحوالي  Üالعالم من حيƚ عدد السائحين الوافدين إليǌا

  .2000إجمالي الحركة السياحية العالمية لسنة 

 110.1و Üائحمليون س 58فقد استقطبت الواليات المتحدة األمريكية  2008أما في سنة 

تين و يمن حجم السياحة الوافدة لمنطقة األمريك% 58.4و % 39.5أǐ ما يعادل نسبة  Üمليار دوالر

وهي  Üمليار دوالر 15.1مليون سائح و  17.1أما كندا فحققت  Üحجم اإليرادات المحققة بالمنطقة

بينما  Üققة بالمنطقةمن حجم السياحة الوافدة و اإليرادات السياحية المح% 8و % 11.6تƋخƦ نسبة 

% 15.4وهي بƦلǁ تستحوƦ على  Üمليار دوالر 13.3مليون سائح و  22.6تحصلت المكسيǁ على 

  .تينيمن حجم اإليرادات بمنطقة األمريك% 7.1من السياحة الوافدة و نسبة 

 "األرجنتين"و "البرازيل"فمن أهم الدول السياحية بǌا  ألمريكا الجنوبيةأما بالنسبة 

مليون  5.05كو حيƚ حققت البرازيل المركز الرابƴ بالنسبة لحجم السياحة الوافدة بنصيب وبورتوري

من حجم السياحة واإليرادات % 3.1و% 3.4أǐ ما يعادل  2008Üمليار دوالرعام  5.9سائح و 

 4.6األرجنتين على المركز الخامس بƎيرادات إجمالية تحصلت  في حين Üالمحققة بالمنطقة

 Üملياردوالر 3.6و Üمليون سائح 3.9 استقطبتفقد  بورتوريكو أما Üمليون سائح 4.7و Üملياردوالر

  :وهƦا ما يتưح في الشكل الموالى

                                                 
  : لسياحة المعمول بهو حسب تقسيم المنظمة العالمية ل  2003إبتداءا من سنة         1

  . المكسيك یضم إلى أمریكا الشمالية عوض أمریكا الالتينية  -  
  ترآيا تحسب مع أوروبا عوض أسيا  -  

 عوض إفریقيا   )الشرق األوسط (و أخيرا مصر تضم إلى أسيا   -          
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  .2008عدد السياƝ الوافدين ألكبر دول مستقبلة للسائحين باألمريكتين لعام ) 05(الشكل رقم 

التدفق السياحي لدول المنطقة  
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النسبة من العدد اإلجمالي
عدد السائحين باآلالف

  
  :اعتمادا على بياناتمن إعداد الباحث  :المصدر

 World Tourism Organization، Tourism Highlights، Edition 2009، p.10. 

  .األمريكتيناألرقام على األعمدƔ تعبر عن نسبة السائحين بكل دولة إلى إجمالي عدد السائحين ب

إستحوƦت على نسبة  إÜ ƦنالحƲ سيطرت دول شمال أمريكا) 05(رقم  شكلمن خالل ال

 Üباقى الحصة وزعت على بقية بلدان المنطقةو Üمن جحم التدفقات الوافدة الى المنطقة% 66تفوق 

ونالت الواليات المتحدة  Üملياردوالر 188.35أما من حيƚ اإليرادات السياحية فقد تحصلت المنطقة 

 ùا النصيب األكبر بǌنصيب من % 58.4ما يعادل وهو  مليار دوالر 110اإلمريكية من

         .على على مستوǎ العالمألروهوادوال 1280كما بلƸ متوسط اإلنفاق لكل سائح  Üقةùùالمنط

احتلت دول شرق أسيا والباسفيǁ نسبة ưئيلة جدا من حركة السياحة : سيا والباسفيƆƿشرق  -3

إال أنǌا شǌدت  Üواإليرادات السياحية على مستوǎ العالم في بدايات منتصف القرن الماưي Üالدولية

% 1.4و  Üمن عدد السائحين% 0.75حرز فبعد أن كانت ت Üمعدالت نمو سياحي كبيرة و مستمرة

من % 15و Üمن عدد السائحين% 11.6صارت تحقق  1950Üمن اإليرادات السياحية عام 
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من إجمالي عدد السائحين و اإليرادات % 17.2و % ƛ15.7م  1990Üاإليرادات السياحية عام 

ية الوافدة على من إجمالي السياحة الدول% 22و % 20إلى  2000Üالسياحية على التوالي عام 

كبر معدالت النمو في أو بƦلǁ فقد حققت Ü 2008مستوǎ العالم و اإليرادات السياحية العالمية عام 

بسبب  1998و  1997ولم تنخفƯ معدالت النمو باستƛناء عامي  Üالعالم لمدة فاقت النصف قرن

  .األزمة االقتصادية التي عرفتǌا دول جنوب شرق أسيا

من حجم % 19.8و % 28.8الصين بنسبة : لسياحية بالمنطقة فيوتتمƛل أهم البلدان ا

و قد حلت بالمركز الرابƴ عالميا من حيÜ  ƚو اإليرادات السياحية المحققة Üالسياحة الوافدة للمنطقة

والمركز الخامس عالميا بƎيرادات  Üمليون سائح 53.049حجم التوافد السياحي الدولي بحوالي 

 ù2008ار دوالر عام ملي 40.843سياحية قدرت بÜ  م ماليزيا بƛ22.052  مليون سائح

على التوالي % Ü7.9%Ü 4.2%9.4بنسب  اسنغافوروتايلندا  ÜهونƝ كونÜ Ɲمليار دوالر 15.277و

  :وهو ما يوưحه الشكل الموالى Ü 2008من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى المنطقة لعام 

  .2008ستقبلة للسائحين بشرق أسيا و الباسفيƿ عام عدد الوافدين ألكبر دول م) 06(الشكل رقم 

التدفق السياحي لدول المنطقة  
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  :اعتمادا على بيانات من إعداد الباحث :المصدر

 World Tourism Organization، Tourism Highlights، Edition 2009، p.10. 
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  .Ƈسيا و الباسفيƿاألرقام على األعمدƔ تعبر عن نسبة السائحين بكل دولة إلى إجمالي عدد السائحين ب

مليون سائح مايقارب  53إƦ نالت حوالى  ةالسوق الصيني ةالسابق نالحƲ سيطر شكلن الم

من حجم اإليرادات السياحية و % 20ومايقارب  Üمن حجم السياحة الوافدة الى المنطقة% 28.8

بƦلǁ تحتل المركزالرابƴ عالميا من حيƚ إستقطاب السياح والمركزالخامس من حيƚ اإليرادات 

كان لǖلعاب األولمبية المنƲمة بالصين التƛƋير اإليجابي  وقد 2008Üققة خالل العام السياحية المح

مليار  206بلƸ حجم اإليرادات السياحية بالمنطقة حوالى  كما Üعلى تطورالسوق السياحي الصيني

  . لنفس السنةا دوالر 1120متوسط اإلنفاق لكل سائح  و Üدوالر

حيÜ  ƚة في السوق السياحي العالمي منƦ الخمسيناتاحتلت أوروبا مكانة بارز :أوروبا -4

خƦ في النقصان بنسب أƹير أن هƦا النصيب  Üمن عدد السائحين% 66.6استحوƦت على حوالي 

 Ƹ2000عام % 57.8بسيطة إلى أن بلÜ  ƭم تناقƛ على نسبة القارة إلى أن أصبحت العدد Ʀتستحو

كما احتلت  Üمليون سائح 489.4ما يمƛل ب 2008Üمن حجم الحركة السياحية الدولية لعام % 53

من % 51مليار دوالر ما يعادل  473.7المركز األول من حيƚ اإليرادات السياحية المحققة بحوالي 

كبر أوتعد فرنسا من  Üو هو نصف إيرادات العالم السياحية 2008إجمالي اإليرادات السياحية عام 

 ùوهي األولى عالميا 2008ن سائح عام مليو 79.3الدول األوروبية استقطابا للسياح بÜ  وحققت

في مليون سائح  ƛ57.3م اسبانيا بÜ  ùملياردوالرللعام نفسه 55.6إيرادات سياحية قدرت بحوالي 

المملكة المتحدة  Üالمركز الخامس عالميافي مليون سائح  42.7ايطاليا حوالي  ƛÜالƚ عالمياالالمركز 

 ùعالمياالمركزالسادس في مليون سائح  30.2بÜ م أوكرانيƛا  ùا كل من  25.4بǌمليون سائح تلي

و ترتب هǉƦ الدول ưمن  Üمليون سائح على التوالي 24.9مليون و 25تركيا و ألمانيا بحوالي 

  .المراكز العشراألولى في العالم من حيƚ اإليرادات السياحية
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ب األكبر من السوق إن المكانة الريادية التي تحتلǌا الدول األوروبية وحصولǌا على النصي

 Üالسياحي يرجƴ أساسا إلى توفرها على كافة مقومات الجƦب السياحي من طبيعية و صناعية

باإلưافة إلى توسƴ تكتل االتحاد األوروبي الǐƦ ساهم بشكل بارز في تنمية و زيادة السياحة البينية 

 بر دول مستقبلة للسياحألكحجم السياحة الوافدة والشكل الموالى يوưح  Üفيما بين دول االتحاد

  .2008خالل العام بالمنطقة 

  .2008عدد الزيارات السياحية ألكبر دول مستقبلة للسياƝ بƉوروبا عام ) 07(الشكل رقم 

التدفق السياحي لدول المنطقة
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  :اعتمادا على بيانات من إعداد الباحث :المصدر

 World Tourism Organization، Tourism Highlights، Edition 2009، p.10. 

  .بƉوروباألعمدƔ تعبر عن نسبة السائحين بكل دولة إلى إجمالي عدد السائحين األرقام على ا

األكƛر تطورا كانت المتưرراألكبر من األزمة  أوروبانالحƲ أن  )07(رقم شكلمن ال

إƦ سجلت أدنى  2008Üاإلقتصادية العالمية التي ǌƲرت بوادرها مƴ بداية النصف الƛاني من العام 

 ù2007مقارنة بالعام  2008لعام خالل ا% 0.3معدل نموبÜ  ǎوهورقم بعيد عن معدل النموالسنو

 ǎفاق % 3التقديرǓ2020  ) مة العالمية للسياحةƲتوقعات المن(Ü اƦوقد حققت أهم األسواق  ه
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ة ùإيطاليا بالنسب التالي Üإسبانيا ÜإƦ تراجعت كل من فرنسا Üت نمو سالبةالالسياحية في أوروبا معد

)-3.2Ü -2.3Ü -2.1 ( مقارنة بالعام السابق 2008على التوالى خالل العامÜ  ƚأما من حي

ل نمو السياحة الدولية دمقارنة بمع )%8 (اإليرادات السياحية فقد سجلت المنطقة معدل نموأعلى

وقد تحصلت إسبانيا على  Üدوالر 970وقد بلƸ متوسط اإلنفاق السياحي بالمنطقة لكل سائح  Üالوافدة

      %. 13ملياردوالرما يعادل  61.7رادات السياحة الدولية بالمنطقة حوالى من إيأعلى نسبة 

تراوحت  ةالدولي ةأخƦت منطقة الشرق األوسط نسبة ưئيلة من السوق السياحي: الشرق األوسط -5

إال أنǌا في  2000Üمن حجم التردد السياحي منƦ الخمسينيات إلى ƹاية نǌاية % 3.3 -%1بين 

من حجم السوق % 6لت معدالت نمو ملحوƲة إƦ أصبحت تستحوƦ على نسبة اǓونة األخيرة سج

كما تطورت  Üمليون سائح زار المنطقة 55.1محققة بƦل2008Ü  ǁالسياحي الدولي مƴ نǌاية 

و بƎجمالي لǘيرادات المحصلة  2008مƴ نǌاية  %4.8إلى % 1.2اإليرادات السياحية من نسبة 

العربية السعودية و مصر من أهم : و تعد كل من  2008Üم مليار دوالر عا 45.6قدرت بحوالي 

أما مصر بما  Ü)الحƝ و العمرة( فاألولى بفưل ازدهار السياحة الدينية  Üاألسواق السياحية بالمنطقة

تزخر به من ƛƈار حيƚ تشير الدراسات المصرية إلى امتالǁ مصر لƛلƛي ƛƈار العالم باإلưافة إلى 

% 70ه السياحة الشاطئية في مصر إƦ أصبحت تستحوƦ على نسبة تفوق التطور النوعي الǐƦ شǌدت

  .من الطلب السياحي الوافد إلى مصر

أÜ  ǐمن حجم السياحة الدولية الوافدة إلى المنطقة% 26.8وقد حققت العربية السعودية نسبة 

 9.7محققتا بƦلǁ حجم من اإليرادات السياحية فاقت  2008Üمليون سائح سنة  14.8ما يقارب 

 12.3من إجمالي الوافدين إلى المنطقة بما يفوق % 22.3على نسبة في حين تحصلت Üمليار دوالر

و الشكل الموالى يوưح Ü 2008مليار دوالر في نǌاية  11و إيرادات سياحية بحوالي  Üمليون سائح

  .توزيƴ الزيارات السياحية ألهم البلدان السياحية بمنطقة الشرق األوسط
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  .2008توزيع السياƝ الوافدين إلى منطقة الشرق األوسط عام  )08(الشكل رقم 

التدفق السياحي لدول المنطقة  
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  :اعتمادا على بيانات من إعداد الباحث  :رالمصد

 World Tourism Organization، Tourism Highlights، Edition 2009، p.10. 
  .وسطبالشرق األاألرقام على األعمدƔ تعبر عن نسبة السائحين بكل دولة إلى إجمالي عدد السائحين 

ستئƛارالسعودية و مصر بما يقارب نصف التدفقات السياحية االسابق نالحƲ  شكلمن ال

وبالتنوع لعوامل الجƦب السياحي  Ü)سياحة دينية(بسبب دوافƴ السياحة نحو السعودية بالمنطقة 

هƦا وقد نجحت منطقة الشرق األوسط في الحفاƲ على مكانتǌا وتطورها خالل السنوات Ü بمصر

وتعد من أهم المقاصد السياحية التي سجلت  ưÜطرابات المحيطة بالمنطقةالالماưية رƹم ا األخيرة

 تقديراتالفاقت  Ü)2008-2000(الفترة متوسط نمو سنوǎ خالل % 10.5أعلى معدالت نمو 

في عدد الزيارات بنسبة  اإƦ شǌدت إرتفاع Ü%5.6والمقدرة بù  2020المتوقعة لنموالمنطقة ألفاق 

خالل العام % 17ونمواإليرادات السياحية بنسبة  Üمليون سائح ǐ 55أ 2008لعام خالل ا% 18

وقد بلƸ متوسط اإلنفاق لكل سائح  2007ÜوهƦا مقارنة بالسنة  Üملياردوالر 46نفسة حيƚ بلغت 

 Ƹادوالر 830بالمنطقة مبل.  
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ƛالƚ  وتلخيصا لما سبق نورد في األشكال الموالية توزيƴ حركة السياحة العالمية خالل

  .2008و  1950Ü 2000Üحقبات من الزمن 

  )2008-2000-1950( التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية) 09(شكل رقم

التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية 1950

أوروبا; %66

أمريكا; %30

%1 ;ƿسيا والباسيفيƆ

الشرق األوسط; %1

افريقيا; %2

أوروبا
أمریكا
آسيا والباسيفيك
الشرق األوسط
افریقيا

  
التوزيع الجغرافي للسياحة العالمية 2000

أوروبا; %58
أمريكا; %18

%17 ;ƿسيا والباسيفيƆ

الشرق األوسط; %3

افريقيا; %4

أوروبا
أمریكا
آسيا والباسيفيك
الشرق األوسط
افریقيا

  
التوزیع الجغرافي للسياحة العالمية  2008

أوروبا; %53

أمریكا; %16

آسيا والباسيفيك; %20

الشرق األوسط; %6

افریقيا; %5

أوروبا
أمریكا
يفيك  آسيا والباس
الشرق األوسط 
افریقيا

  

  .من إعداد الباحƚ بناء على إحصاءات المنƲمة العالمية للسياحة: المصدر
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من التغيرات الجوهرية التي طرأت على هيكل السياحة الدولية على لقد تم رصد مجموعة 

و Ʀلǁ ما يتưح من الشكل السابق و المتمƛلة  2008Üستوǎ العالم منƦ الخمسينيات حتى نǌاية م

  : 1فيمايلى

قل تركيز أأما اǓن فقد صارت  Üكانت السياحة في الماưي مركزة زمنيا في فترة الصيف - أ

  .وأكƛر امتداد على مدار السنة

وبا و منطقة أمريكا تستحوƦان فقد كانت منطقة أور Üتغير درجة التركز المكاني إلى حد ما - ب

من حجم التدفقات  - %96-على الغالبية العƲمى من حركة السياحة الدولية في الخمسينيات

أما اǓن فقد اتسعت حركة  Üمن حجم اإليرادات السياحية% 93و  Üالسياحة الدولية الوافدة

لتوالي من على ا% 71و  %69حيƚ انخفƯ نصيب أوروبا و أمريكا إلى  Üالسياحة جغرافيا

سيا ƈكما زاد نصيب كل من  2008Üو اإليرادات السياحية عام  Üكل من الزيارات السياحية

ǁوالباسفيÜ  و أفريقيا و الشرق األوسط. 

فتنوعت  Üو نوع اإلقامة Üأصبحت السياحة الدولية أكƛر تنوعا بالنسبة للغرƯ من الرحلة  - ت

ƛلتشمل عالوة على الترويح و الترفيه و ال ƯراƹقافةاألÜ اưراƹأÜ يةưرياÜ  و بيئية وسياحة

 .الƣ....التسوق Üالمƌتمرات

ƚ -  زيادة حدة المنافسة بين الدول السياحيةÜ ور منافسين جددǌƲ و        .  

  :العوامل التي ساعدت على تقدم السياحة -ثالثا

بعد الحرب العالمية الƛانية تƋخƦ مستوǎ تطور متسارع نتيجة للتطور  لقد بدأت السياحة

ومÜ  ƴوالتي أصبحت معǌا البالد البعيدة سǌلة المنال وقريبة الوصول ÜلǐƦ شǌدته صناعة الطيرانا

تطور انجازات الطبقات العاملة والتشريعات القانونية الحديƛة وازدياد مدد العطل السنوية في البالد 

                                                 
 .40.مرجع سابق ، ص محيا زیتون، السياحة و مستقبل مصر بين إمكانيات التنمية و مخاطر الهدر ، 1
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شجƴ سكان  ưÜةو بƋسعار منخف" شارتر" باإلưافة إلى بروز النقل الجماعي بالطائرات  Üالصناعية

  .المعمورة على السياحة واالنتقال

  :1وفيما يلى نستعرƯ أهم العوامل التي ساعدت على تقدم السياحة

ازدادت أوقات الفراƷ للفرد في المجتمƴ نتيجة لجǌود : زيادة أوقات الفراƷ المدفوعة األجر - 1

وكƦلÜ  ǁاألجروما ترتب عليǌا من تحديد الحد األدنى لǘجازات المدفوعة  ÜمنƲمات العمل

ساعة أسبوعيا في الدول  40-35تخفيƯ ساعات العمل التي أصبحت تتراوح بين 

  .مما أدǎ إلى زيادة نشاطات استغالل أوقات الفراƷ و من أهمǌا السياحة Üالصناعية

2- ǎنحو االرتفاع خاصة في  :زيادة متوسط الدخل الفرد ǎيتجه متوسط الدخل الفرد ƚحي

حبه ارتفاع مرونة الطلب الدخلية على السياحة في الدول مما صا Üالبلدان الصناعية

 .و باقي دول العالم Üالمتقدمة

فالتقدم الǌائل في المواصالت الجوية و البرية أدǎ إلى : التقدم التقنى الǐƦ يغزو العالم -3

 .و سǌل حركة السياحة عبر العالم Üتالشى حاجز الزمن و المسافات

الشعوب  يفزيادة فرƭ التعليم وزيادة وع: األفرادارتفاع مستوǎ الوعى السياحي بين  -4

وǌƲور الطبقة الوسطى و رƹبتǌا في التعرف على الحưارات القديمة و الحديƛة أدǎ إلى 

 .تطور ونمو الحركة السياحية عبر العالم

5-  Ưأسعار الرحالت الجماعية و استخدام الطيران العار Ưالشارتر( انخفا(Ü  فتح ƴم

 .أسواق جديدة

 .ماط سياحية جديدة لم تكن معروفة من قبلǌƲور أن -6

                                                 
 .42.األولویات، مرجع سابق ، ص - األهداف -االستراتيجيات –فؤادة عبد المنعم البكرى ، التنمية السياحية في مصر و العالم العربى  1
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حيƚ اتجǌت معƲم حكومات : إدراǁ حكومات الدول المختلفة لǖهمية االقتصادية للسياحة  -7

الدول السياحية إلى القيام بدور أكƛر فعالية في التنمية السياحية عن طريق زيادة التسǌيالت 

  .           و تشجيƴ نمو السياحة الدولية الوافدة
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  :خاتمة الفصل

ية ƹ ùùùدت السياحة المستدامة منǌجاŹ وأسلوباŹ تقوم عليه العديùد مùن المƌسسùات السياح   

ية Ü وعلى ƹيرما يعتقد الكƛيرفƎن تطبيق مفǌوم السياحة المستدامة ال يعد مكلفاŹ من الناحية ùùالعالم

  .معنوǐ والمادÜ ǐ ويعود بالربح والفائدة على المƌسسات السياحيةالمالية Ü فله عائدǉ ال

  :إن تطبيق مفǌوم االستدامة السياحية يعتمد على ƛالƛة جوانب هامة

  ǉƦعلى اعتبار أن ه Üالبعد االجتماعي Źانياƛو Üالسياحية ƴألصحاب المشاري ǐالعائد الماد Źأوال

ستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية ما المƌسسات هي جزء من المجتمƴ المحلي وعليǌا اال

أما البعد الƛالƚ فǌو البيئةÜ حيÜ  ƚباإلưافة إلى إشراǁ المجتمƴ المحلي واألخƦ برأيه Üكنùأم

وبالتالي يجب عليǌا المحافƲة على الموارد  Üتعامل هǉƦ المƌسسات على أنǌا جزء من البيئة

  .درء أǐ خطر من مشاكل التلوƚ والتدهورالطبيعية من ماء وطاقة ونباتات وأحياء طبيعية ل

خمسينيات حتى التطورت حركة السياحة الدولية على مستوǎ العالم تطورأ كبيرا منƦ لقد 

عدد التطورƛم  Üسنويا% 7فزاد عدد السائحين الدوليين زيادة كبيرة بمعدل نمو Üالعشرينالقرن  نǌاية

وزادت اإليرادات السياحية  Ü%3.8بù خالل الƛمانية سنوات األخيرة بمعدل متوسط سنوǐ قدر

كƛير من العوامل الوهناÜ  ǁسنويا خالل الفترة% 11أكƛر منبمعدل أكبروأسرع بلƸ في المتوسط 

زيادة أوقات  Üزيادة متوسط الدخل الفردǎ: ومن أهمǌا Üالتي ساعدت على نمو السياحة الدولية

ƷالفراÜ  يغزو ǎƦائل الǌافة إلى التقدم التقنى الưالعالمباإلÜ دت حركة السياحة سيطرǌكل  ةكما ش

  .سيا و الباسفيǁ و األمريكيتين على النصيب األعƲم من حركة السياحة الدوليةÜ ƈمن أوروبا

أهميتǌا من مما زاد  Üوقد أصبحت السياحة من أكبر الصناعات وأسرعǌا نموا في العالم 

مƛلت أهم بند من بنود الصادرات على حيÜ  ƚاالقتصادية و االجتماعية لما تدرǉ من عمالت أجنبية

باإلưافة الى Ʀلǁ تتميز السياحة  Üفưال عن األƛر المưاعف لǘنفاق السياحي Üمستوǐ العالم
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Ʀيف العمالة وƛا قطاعا كǌير من القطاعات االقتصادية األخر ابكونƛالك ƴتشابكات قوية مǎÜ و

القوانين الخاصة بالتنمية ة إصدارجملة من ستفادة من هƦا النشاط كان لزاما على الدولة الجزائريالل

تحقيق استغالل  بǌدف Üبصفة عامة ومبادƏ التنمية السياحية المستدامة بصفة خاصة المستدامة

والمستقبلي مƴ مراعاة  ىمن أجل تلبية الطلب السياحي الحالو عقالني لمواردها السياحية المتاحة

    .يوالمفي الفصل الوهو ما سوف نتناوله  Üمستقبل األجيال القادمة
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ǬالǮال ȰȎائر:الفȂƨستدامة يف اƫية اǵية السياȶȺية التǲستراتيǙو Ȝȩوا  
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  :تمهيد
رة للƛروة و بناء قطب سياحي االجزائر التي تصبو لالرتقاء بالسياحة الى مصاف القطاعات الد    

لى تنمية و ترقية المنتوج السùياحي  إة جديدة تǌدف سياسة سياحي بعƚلى إسارعت  ÜاحيجƦاب للس

ǐالجزائرÜ  طار شروط التنمية السياحية المستدامةإوادماجه في السوق السياحية العالمية فىÜ   نùم

التي تمƛل اإلطار الكامل لسياسة سياحية  Üخالل جملة القوانين والتشريعات الخاصة بالتنمية السياحية

لة من األهداف الكمية والنوعية جاءت ưمن تصورتطويرالسùياحة  تحقيق جم ىتǌدف إل Üمتواصلة

زيùادة حجùم االسùتƛمارات    Üرفƴù طاقùات اإليùواء     :منǌا Ü)2013-2004(المستدامة للعشرية

 Üإحداƚ مناصب شùغل جديùدة   Üزيادة التدفقات واإليرادات السياحية بالعملة الصعبة Üاحيةùùالسي

ولتحقيق هǉƦ األهùداف   Üاطنين و تحسين نوعية الخدماتتلبية حاجات المو Üتنويƴ العرƯ السياحي

دعùم   Üتدابير دعم االسùتƛمار السùياحي  وسائل منǌا الالمعلنة كان البد من جملة من اإلجراءات و

ومư ƴرورة و جود مخطط توجيǌي للتǌيئùة   Üتدابيردعم الترويƝ السياحيو Üدعم النوعية Üالتكوين

نجاز Ʀلǁ وكان موƴư تنفيƦ بداية إبادرت الجزائرإلى  Üيقǌاالسياحية يتماشى واألهداف المرجو تحق

تحديد ƛم  Üلى واقƴ السياحة في الجزائرإشارة اإللƦلǁ نحاول من خالل هƦا الفصل  2008Üمن سنة 

مÜ   ƴù)01-03(م ùùù انون رقùوفق ما جاء في القÜ  ùأهم الجوانب المرتبطة بالسياحة المستدامة

 Üل السياحية Ʀات األولوية للمخطط االستراتيجي للتǌيئة السياحيةلى األهداف و برامƝ العمإالتطرق 

  :الى المباحƚ التاليةالفصل  وقد تم تقسيم هƦا

  واقع السياحة في الجزائر  :المبحƚ األول

  2013الجزائرية آلفاق ةالسياحالتنمية استراتيجية : المبحƚ الƛاني

ƚالƛال ƚ2025فاق آلالسياحية التوجيهي للتهيئة المخطط  :المبح.  
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  :السياحة في الجزائر واقع:  ألولالمبحث ا

مƴ بداية  على وưعية االستƛمارات السياحية من خالل هƦا المبحƚ سنحاول الوقوف 

 الحقيقي بالنشاط حجم االهتمام من خاللǌا نقيسالمƌشرات التي أهم  تمƛلنǌا أعلى اعتبار 2007

تصحيح مسارالتنمية بالقطاع انطالقا من بعƚ  في الوقت الراهن تحاولوكون الجزائر ،السياحي

لى حجم إưافة إلبا Üيواء المتوفرةإلƛم نتطرق الى وưعية طاقات ا Üمشاريƴ سياحية متنوعة

     .  2008التدفقات السياحة المحققة في القطاع الى ƹاية عام 

   2007حالة المشاريع السياحية في بداية سنة : أوال

          ƭي األول لسنة  ةحال من خالل فحƛالƛاية الƹ مارية لقطاع السياحة إلىƛاالست ƴالمشاري

  :تم رصد ƛالƚ حاالت لǉƦǌ االستƛمارات  قدف 2007

   .نجازإلاستƛمارات سياحية قيد ا - 1

  .استƛمارات سياحية متوقفة -2

  .السياحيطلبات استƛمار -3

  1 .2007مشاريع قيد االنجاز بداية سنة / 1

 329: نجازبùإلقدرعدد المشاريƴ السياحية قيد ا 2007Üنة في بداية الƛالƛي األول لس

 Üمليار دينار جزائرǐ 60.46وقدرت التكلفة اإلجمالية لتحقيق هǉƦ االستƛمارات بù  اسياحي امشروع

سوف تسمح هǉƦ المشاريƴ بتدعيم الحƲيرة الفندقية  Ü%62.10نجاز المتوسط بù إلوقد بلƸ معدل ا

Üبطاقات إيواء جديدة الحالية  ùاسرير 33152تقدر بÜ  وقدرعدد المناصب الممكن

ùابǌƛمنصب شغل مباشر 10544إحداÜ  بمتوسط ǐمنصب شغل مقابل كل سرير منجز  0.32أ  

                                                 
1-Ministere du tourisme . état des projets d' investisments juin 2007  
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ưا المعدل منخفƦاويعتبر ه  ùيقدر ب ǐƦمنصب شغل مباشر  0.5مقارنة بالمتوسط المحقق دوليا وال

  . لكل سرير

هكتار  103.5منǌا  اهكتار 192مالية تقدر بù نجازعلى مساحة إجإلتتوزع المشاريƴ قيد ا

فǌي تقƴ داخل )  امشروع 62(أما الباقي  Ü) امشروع 267(تقƴ خارج منطقة التوسƴ السياحي 

من المشاريƴ تعتبر مشاريƴ % 61.70من جǌة أخرǎ لوحƲ أن نسبة  Üمنطقة التوسƴ السياحي

 مشاريƴ مناخيةÜ% 2.43 صحراويةÜ% 3.34مشاريƴ معدنيةÜ % 7.9شاطئية % 22.8حưرية 

 50فوالية وهران سجلت  Üفي الواليات الساحلية% 53.2معƲم المشاريƴ بنسبة  توقد تركز

وبƦلǁ فǌي تحتل المرتبة  Üنجازإلمن إجمالي المشاريƴ قيد ا% 15.20أǐ ما يعادل  امشروع

  .األولى

  نجاز إلوالجدول الموالي يوưح لنا المشاريƴ قيد ا

  2007المشاريع قيد االنجاز حسب نوƱ المنتوƚ بداية  توزيع) 04(جدول رقم 

ƛالمنت Ʊعدد المشاريع  نو  Ɣعدد األسر  
مناصب الشغل 

Ɣالمقدر  
 Ɣالتكاليف المقدر

)ƚمليون د(  
Ɛ10.926،08 3508 10416 75  شاط  

ǐرư22076،04 5463 15875 203  ح  

  269،35  173 405 8  مناخي

  1993،59 1047 3244 26  معدني

ǐ1091،04  231 750 11  صحراو  

  ƹ  6 2462 122  24099،59ير محدد

  60.455،69 10544 33152 329  اإلجمالي
Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 
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نالحƲ أن توزيƴ المشاريƴ قيد اإلنجاز توزعت بنسب متفاوتة بين ) 04(من الجدول رقم 

يليه المنتÜ  Ɲ%62حيƚ كان النصيب األكبر للمنتƝ الحưرǐ ب  Üع المنتجات السياحية المختلفةأنوا

  %.10في حين كانت نسبة المشاريƴ السياحية في باقي المنتجات أقل من  Ü%23الشاطƐ ب 

ستغالل في توƲيف ما يقارب الوقد تساهم هǉƦ المشاريƴ السياحية بعد دخولǌا مرحلة ا

مليون  60455.69التكلفة اإلجمالية المقدرة إلنجازهǉƦ المشاريƴ فǌي في حدود أما  Üعامل 10544

 33152دينارÜ أما إجمالي طاقات اإليواء المنتƲرإưافتǌا إلى الحưيرة الفندقية فǌي محددة ب

  .سريرا

  2007في بداية ) التصنيف(توزيع المشاريع قيد االنجاز حسب الفئات ) 05(جدول رقم 

التكاليف المقدرƔ   مناصب الشغل  عدد األسرƔ  عدد المشاريع )التصنيف (الفئة 
  )دƚ.م(

*5  5 1382 394  6297،85  

*4  18 4242 1881 6972،05  

*3  50 6586 2296 8828،86  

*2  59 4742 1276 3100،41  

*1  40 2772 779  2672،05  

  ƹ  100 6675 2197 5106،35ير مصنفة

  ƹ  57 6753 1721 27478،11ير محددة

  Ʊ  329 33152 10544 60.455،69المجمو
Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 

  

أن توزيƴ المشاريƴ السياحية قيد اإلنجاز من حيƚ التصنيف نالحƲ الجدول خالل من 

% 18فنادق Ʀات النجمتين بنسبة تليǌا ال Ü%30تركزت بنسبة أكبر في الفنادق ƹير المصنفة بنسبة 

Ü  نجوم بنسبة ƚالƛ اتƦ م الفنادقƛ15%Ü  ات التصنيفƦ أما اقل ننسبة فكانت من نصيب الفنادق

  %.1العالي أǐ خمس نجوم بنسبة 
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  2007نجاز حسب نوƱ المنتوƚ والتصنيف بدايةإلتوزيع المشاريع قيد ا) 06(جدول رقم 
  لمجموƱا  محدد Ʒيرمصنف  Ʒير  1* 2* 3* 4*  5* 

Ǝ75  17  9  11 16 18 3  1  شاط  
ǎرƮ203  30 64  26 40 27 12  4  ح  
  8  1  5  1  / 1  /  /  مناخي
ǎ26  4 16  1 2 3  /  /  حمو  
ǎ11  2  4  1 1  / 3  /  صحراو  
  6  3  2  /  / 1  /  / دƷير محد
  329  57 100  40 59 50 18  5  اإلجمالي

Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 
 

  : المالحƲات التالية  نسجل Ü)06) (05) (04(من خالل الجداول رقم 

حيƚ تǌƲر أهمية هƦا الصنف من  Üمعتبرة بنسبنجوم جاءت  3المشاريƴ المصنفة في خانة        

ناصب من إجمالي م% 21.78حيƚ سجلت نسبة  Üومناصب شغل Üخالل ما توفرǉ من طاقات إيواء

  من إجمالي طاقات اإليواء % 19.87العمل المنتƲرة تحقيقǌا ونسبة 

 افندق 206من مجموع المشاريƴ تعتبر فنادق أǐ ما يعادل% 62.61ن Ǝمن جǌة أخرǎ ف       

     امشروع 24عبارة عن مركبات سياحية أǐ فǌي % 7.3نسبة  أماÜو

تعود أساسا إلى مشاكل فǌي حاب المشاريƴ أما فيما يتعلق بالصعوبات التي يعاني منǌا أص       

أصحابǌا صعوبات تتعلق واجه من مجموع المشاري38Ü08 % ƴما نسبته  تسجيلحيƚ تم  Üالتمويل

   .بالحصول على قروƯ بنكية باإلưافة إلى مشكل جدولة الديون الحالة

عوبات تƦكر من مجموع المستƛمرين الƦين لم يواجǌوا أǐ ص% 39.81كما تم تسجيل نسبة        

  .نجازهم مشاريعǌمإأƛناء 
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  :المشاريع المتوقفة / 2

أن أǐ %  80و % 7نجاز محصور بين إوبمعدل  امتوقف اسياحي امشروع 276تم حصر       

عبر مختلف واليات الوطنÜ ونجد أن التكلفة المتوقعة للمشاريƴ % 36قدر بù قد نجاز إلمتوسط ا

 ùمليار دينار ج 26المتوقفة قدرت بǐزائرÜ  ǉƦيف هưالمتوقفة كان من المقرر أن ت ƴالمشاري

 ùمنصب شغل مباشر 7498وتوفر  اريرس 24524طاقات إيواء جديدة قدرت ب Ü تتوزع و

 ùالمتوقفة على مساحة إجمالية تقدر ب ƴي  هكتارا 168.6المشاريưاألرا ǉƦويعود أصل ه

  يعود للبلديات  امشروع% 17.75 و Üخاƭالقطاع تابعة لل% 41.31و Üأمالǁ الدولة% 40.94ىلإ

  2007والجداول الموالية تحدد توزيƴ هǉƦ المشاريƴ المتوقفة مƴ بداية الƛالƛي األول سنة 

  2007توزيع المشاريع المتوقفة حسب التصنيف الثالثي األول ) 07(جدول رقم 
مناصب الشغل  عدد األسرƔ عدد المشاريع  التصنيف 

 Ɣالمقدر  
 Ɣالتكاليف المقدر

  ليون دƚ م
*5  2 516 180  3525.28  
*4  18 2653 672  1643.56  
*3  52 5826 1803 6233.04  
*2  47 4309 1425 1888.35  
*1  25 1120 318  461.89  

  Ʒ  95 5679 1983 4094.31ير مصنفة
Ɣير محددƷ  37 4421 1117 8558.41  
Ʊ26404.85 7498 24524 276  المجمو  

Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 

أن نسبة المشاريƴ المتوقفة والمتعلقة بالوحدات نالحƲ ) 07(من خالل الجدول رقم 

ùيرالمصنفة كانت األكبر وتقدر بƹ34.78 % ة بنسبةƛالƛمن الدرجة الư المصنفة ƴتي المشاريƋم تƛ

18.84% Üمن خمسأما أقل نسبة فقد خصت الư المصنفة ƴ0.7نجوم وكانت في حدود  ةمشاري.%  
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  .2007توزيع المشاريع المتوقفة حسب المنتوƚ الثالثي األول ) 08(جدول رقم 
 Ɲنوع المنت  ƴمناصب الشغل    ةعدد األسر  عدد المشاري

  المقدرة 
التكاليف المقدرة 

  مليون دج 
ǐرư15018.16 4940 13755 173  ح  
Ɛ10530.15 1847 7831 60  شاط  
ǐ401.71  367 1397 24  حمو  
  75.48  122 335 8  مناخي
ǐ379.34  222 1206 11  صحراو  
  26404.85 7498 24524 276  إجمالي

Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 

   :نستخلƭ مايلي )08(من خالل الجدول رقم 

 اجديد امشروع 240وقد جاءت على النحو Üمشاريƴ المتوقفة بين ƛالƛة أنواعالتوزعت 

  ) سياحية القديمة الالمƌسسات (يختƭ بƎعادة تǌيئة  امشروع14مشروع توسعة و11و

 ùالمتوقفة سجل بوالية ورقلة ب ƴبنسبة  امشروع 27العدد األكبر للمشاري ǐمن إجمالي % 9.78أ

   .%7.60أǐ بنسبة  امشروع 21جيجل بù المشاريƴ المتوقفة تليǌا والية

  : أما أسباب توقف هǉƦ المشاريƴ فǌي ترجƴ إلى مايلي 

لعدم تسوية  تتوقف% Ü24.28 )مشكلة التمويل (من مجموع المشاريƴ توقفت ألسباب مالية %: 59

Üعية اإلداريةưالبناءكا الو ƭولحصول على رخ Ü13.41% بين داخلية  كان سبب التوقف مشاكل

من مجموع المشاريƴ توقفت بسبب عدم الحصول على عقود الملكية %  Ü7.97 و أخيرا اءلشركا

  .والتي تسمح للمستƛمرين بالحصول على قروƯ بنكية 
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  :طلبات االستثمار/ 3

تتطلب و 2007طلب استƛمار سياحي مسجل مƴ بداية الƛالƛي األول لسنة  882تم رصد 

   .اهكتار 4975األراưي تقدر بù من إجمالية هǉƦ المشاريƴ السياحية الجديدة مساحة 

نجاز هǉƦ الطلبات فقد قدرت إالمنتƲر تحقيقǌا من خالل ) األسرة(أما طاقات اإليواء 

ùاسرير 239.246ب  ƚمنصب شغل مباشر 80.604وإحدا.   

مليار  867نجاز االستƛمارات السياحية الجديدة فقد حددت بù إأما التقديرات المتعلقة بتكلفة 

   .ار جزائرǐدين

  .نجاز قرǎ سياحية إتخƭ % 20نجاز فنادق وƎمن طلبات االستƛمار تتعلق ب% 33.45

  .2007خالل الƛالƛي األول من سنة  ةوالجدول الموالي يبين توزيƴ طلبات االستƛمار المرصود

  2007توزيع طلبات االستثمار حسب المنتوƚ الثالثي األول ) 09(الجدول رقم 
 ƚات عدد الطلب  المنتو  Ɣمناصب الشغل   عدد األسر   Ɣالتكلفة القدر

 ƚمليون د  
ǎرƮ127221.14 23086 80391 325  ح  

 Ǝ718293.76 49367 142153 377  شاط  

ǎ5289.89  1993 4566 45  حمو  

ǎ8869.08  4023 8246 92  صحراو  

  2046.36  634 585 11  مناخي

  5118.83  1501 3305 32  دƷير محد

Ʊ866839.05 80604 239246 882  المجمو  
Source: Ministère de L' aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 

طلبات االستƛمار السياحي من حيƚ المنتوج على  يƴتوزأن نالحƲ ) 09(الجدول رقم خالل من 

  للمنتوج الحưرǐ % 36.84من إجمالي الطلبات اختƭ بالمنتوج الشاطƐ و % 42.74التالى النحو 

   .من حجم طلبات االستƛمار تقư ƴمن محيط مناطق التوسƴ السياحي% 56.80
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سجل بوالية عنابة أǐ بنسبة  اطلب 124ن Ǝف Üيƴ الجغرافي لǉƦǌ المشاريƴزفيما يخƭ التو

والبقية  امشروع 60وعين تيموشنت بù امشروع 63تليǌا بسكرة بÜ  ùمن مجمل الطلبات% 14

  .واليات الوطنعلى باقي  ةموزع

  :طاقات اإليواƅ :ثانيا 

للوحدات الفندقية و باقي المƌسسات Ʀات العالقة  ةتمƛل طاقات اإليواء أو القدرة االستيعابي       

حد المƌشرات التي أ وهي Üلة السياحية المưيفةوالد ىالمسخرة الستقبال السياح القادمين إل

طاقات اإليواء  تعرفو بالنسبة للجزائرفقد  Üبالبلد القطاع السياحي تقدم ǎبواسطتǌا يمكن قياس مد

 66902حيƚ انتقلت طاقات االستقبال من ) 2007 - 1999(خالل الفترة  امعتبر االسياحي تطور

وسوف نحاول تحليل وưعية طاقات اإليواء وƦلÜ  ǁسرير 2007Ü 85000لتبلƸ مƴ نǌاية  اسرير

  :وفق ƛالƛة أشكال

  حسب القطاع القانوني  -

 ع المنتƝ حسب نو -

 )التصنيف (حسب الدرجات  -

  :توزيع طاقات اإليواƅ حسب القطاƱ القانوني / 1

  :تتوزع طاقات اإليواء حسب القطاع القانوني عبر ƛالƛة قطاعات أساسية وهي 

  :القطاƱ العمومي/ أ

بلغت طاقات اإليواء  ةخالل فترة الدراسوويتمƛل في الفنادق التي تعود ملكيتǌا إلى الدولة 

من % 42.7أǐ ما يعادل   1999Üخالل سنة  اسرير 28589جزة من طرف القطاع العمومي المن

Ü2001-2000ين تخالل السنتين المواليو إجمالي طاقات اإليواء  ǐد قطاع اإليواء العمومي أǌلم يش

وقد يكون سبب هƦا  23541Üحيƚ بلغت طاقة اإليواء  2002Üسنة اشǌد انخفاưبل  Üتطور
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فقد  2007- 2003خالل السنوات المقبلة أما  Üة بعƯ المƌسسات الفندقيةاالنخفاƯ في خوصص

ما أǐ  اسرير 21453ستقر في حجم لي امتƦبƦب اشǌدت طاقات اإليواء التابعة للقطاع العمومي تطور

  .من الحجم اإلجمالي لطاقات اإليواء% 25.3يعادل نسبة 

  :القطاƱ الخاƫ/ ب 

 اهǉƦ األخيرة شǌدت تطور Üلكيتǌا إلى القطاع الخاƭيتمƛل في طاقات اإليواء التي تعود مو

Ʋل  املحوƛمن طاقات اإليواء اإلجمالية الوتم ǎنسبة الكبر ƚسريرا 34576م  1999بلغت سنة حي 

الل سنتي ùخ امتƦبƦب اشǌدت تطورƛم ت اإليواءÜ امن إجمالي طاق% 51.68ما يعادل  و هو

أǐ ما يعادل  2007سنة  اسرير 60373لى وصلت إ حتىكل سنة  امتزايد اƛم نمو 2001- 2000

إلى برنامƝ الخوصصة من  أساساهƦا االرتفاع في نسبة طاقات اإليواء الخاصة يعود % 71.4

من جǌة القطاع العمومي  فيوكƦلǁ حجم االستƛمارات السياحية الخاصة مقابل انعدامǌا  Üجǌة

ǎأخر.  

øالجماعات المحلية / ج:  

يتسم هƦا النوع و البلدياتÜ الدوائرÜ مختلفة التابعة للوالياتÜتمƛل في مƌسسات اإليواء التو

   .مقارنة بفنادق القطاع العام) التصنيف(قل درجة أمن الفنادق بƋنه 

اتسمت بالƛبات إلى ƹاية نǌاية و  Üاسرير 3737م 1999بلغت طاقات اإليواء المنجزة خالل سنة 

لتعود   2003المسجلة فيطاقة النفس ي وه اسرير 4683لتبلƸ  2002سنة  عتƛم ارتف 2001سنة 

   2007حتى نǌاية  اسرير 2733و  2004نǌاية سنة  اسرير 3064 :وتنخفƯ على مرحلتين

سبب االنخفاƯ في طاقات اإليواء أما  من إجمالي طاقات اإليواءÜ% 3.23تمƛل نسبة هي و

  . إلى تطبيق برنامƝ الخوصصة أساساالمنجزة من قبل الجماعات المحلية يعود 

  .الجدول الموالي يوưح لنا كل ما سبق
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  )2007-1999(توزيع طاقات اإليواƅ حسب القطاƱ القانوني للفترƔ ) 10(جدول رقم 
السنوات 

Ʊ2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  القطا  

  21453  21453  21483  20485  25650 23541 28589 28589  28589 العمومي

ƫ61814  60683  58622  58475  47140 44343 34197 34761  34576 الخا  

  2733  2733  2733  3064 4683 4683 3737 3737  3737  الجماعات المحلية 

Ʊ85000 84869 82808 82024 77473 72567 66523 67087 66902 المجمو 
Source: Ministère de L aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007  
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   الجزائريةالبيئة والسياحة ووزارة تǌيئة اإلقليم :المصدر 
الجدول نسجل تطور حصة القطاع الخاƭ من طاقات اإليواء بعد أن كانت نسبة خالل من 

 2007ارتفعت النسبة لتصل مƴ نǌاية ƛم  1999Üمƴ نǌاية % 51.68ود ما أنجزǉ القطاع في حد

  .جمالي طاقات اإليواء المتاحة إمن % 71.4إلى معدل 
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والتي سوف  Üعلى الحصة الكبرǎ من طاقات اإليواء) استحواƦ (نجاز إمساهمة القطاع الخاƭ في 

Üمرور الوقت ƴل تزداد مÜالسياسة السياحية الجديدة ƴالدور  أين تتماشى م ƭيلعب القطاع الخا

  .األساسي في التنمية السياحية 

  :توزيع طاقات اإليواƅ حسب نوƱ المنتƛ السياحي / 2

تتوزع طاقات اإليواء حسب نوع المنتƝ السياحي على خمسة أنواع من المنتجات            

ù Ɲنتالم ÜƐيالمنتƝ الشاط المنتƝ الحưرÜǐ :أساسا في تتمƛلو Üالسياحية في الجزائر

حسب معطيات الجدول الموالي فان طاقات و ÜالمنتƝ المناخيوالمنتƝ المعدني  راوùùÜǐالصح

كبر ƛم أبمعدالت ) الحưرية والشاطئية (اإليواء تركزت أساسا في نوعين من المنتجات السياحية 

حي الǐƦ أهمية هƦا النوع من المنتوج السيا من مالمنتƝ الصحراوǐ في المرتبة الƛالƛة بالرƹيليǌا 

  .شكل دعائم السياحة الجزائرية في المستقبل لكونه يتراهن عليه الدولة الجزائرية و

  :المنتƛ الحƮرǎ / أ

 امتزايد ام ƛم سجلت تطور 1999سنة  اسرير 30827طاقات إيواء تقدر بù فيه سجلت 

Ư سجل انخفا 2003لكن خالل سنة  Üاسرير 43424يواء اإلحيƚ بلغت طاقات  2002إلى ƹاية 

ƛم عرفت تطورات متƦبƦبة مرة بالزيادة وأخرÜ  ǎاسرير 35204في طاقات اإليواء حيƚ بلغت 

جدر وتمن إجمالي الطاقة الفندقية Ü% 52.3بمعدل  اسرير 44251 2007بالنقصان أين بلغت سنة 

  .القطاع الخاƭهوالمنتوج  منن القطاع المسيطر على هƦا النوع الى أاإلشارة 

  :المنتƛ الشاطƎ/ب

من سنة إلى أخرǎ  اعرفت تطورا وسرير 19407 مÜ 1999في سنة فيه بلغت طاقة اإليواء       

من إجمالي طاقة اإليواء % 27.3ما يعادل نسبة وهو  2007سنة  اسرير 23148 لىإ لتصل



- 99  - 

هƦا النوع من المنتƝ السياحي يتمƛل في القطاع  منكبر أالقطاع الǐƦ يستحوƦ على نسبة و Üالمتاحة

  .العمومي

ƚ / ǎالصحراو ƛالمنت:  

عرف هƦا النوع من المنتƝ السياحي و سريرا  8390 م 1999Üسنة فيه بلغت طاقة اإليواء 

ويصل حجم طاقات % 38.7تقدر بù  2007بمعدالت مرتفعة ليصل إلى نسبة ارتفاع سنة  اتطور

يسيير هƦا و من إجمالي طاقات اإليواء المتاحةÜ% 13.76تشكل نسبة  اسرير 11639اإليواء إلى 

   .بشكل متكافƐ القطاع الخاƭ والقطاع العامكل من المنتƝ السياحي النوع من 

  :   المنتƛ المناخي والمنتƛ المعدني / د

من إجمالي الطاقة % 6.5ن من المنتجات السياحية نسبة التفوق ان النوعاهƦيشكالن 

  ول الموالي يوưح التوزيƴ السابق الجدو Üالفندقية المتاحة ويرجƴ السبب في Ʀلǁ إلى طبيعة المنتوج

  )2007-1999(توزيع طاقات اإليواƅ حسب نوƱ المنتƛ السياحي  للفترƔ )11(الجدول رقم 
  

السنوات 
 ƛ2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  المنت  

ǎرƮ44592  44561  42628  48680 35204 43424 33493 31506  30827 ح  

Ǝ23248  23148  23148  21770 26034 19308 17531 19723  19407 شاط  

ǎ11639  11639  11511  4431 8105 3214 7723 7679  8390  صحراو  

  4608  4608  4608  5742 6905 5236 6530 6335  6434 معدني

  913  913  913  1411 1225 1385 1246 1844  1844 مناخي

 85000 84869 82808 82034 77473 72567 66523 67087 66902  إجمالي
Source: Ministère de L' aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007 . 
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  )2007-1999( توزيع طاقات اإليواƅ حسب نوƱ المنتوƚ السياحي )  11(الشكل رقم 
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  .ةالجزائري البيئة والسياحةووزارة تǌيئة اإلقليم : المصدر
  

 2007من خالل الجدول نالحƲ أن توزيƴ طاقات اإليواء حسب المنتوج السياحي في سنة

  :جاءت على النحو التالي  

-  ǐرưالح Ɲ52.3المنت%  

-  Ɛالشاط Ɲ27.3المنت %  

-  ǐالصحراو Ɲ13.76المنت% 

  %5.45المنتƝ المعدني  -

 % 1.91المنتƝ المناخي  -

 )الدرجات(توزيع طاقات اإليواƅ حسب التصنيف / 3

درجات حسب نوع  6ى ست با إلالفنادق تقسم ƹالفان  Üحسب المنƲمة العالمية للسياحة

جاء فقد  Üلتصنيف طاقات اإليواء المتاحة بالنسبة و Üالخدمة السياحية المقدمة في تلǁ الفنادق

  :توزيعǌا حسب الجدول الموالي
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  2007-1999) تالدرجا(توزيع طاقات اإليواƅ حسب التصنيف ) 12(جدول رقم 
 السنوات

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  التصنيف

*5 3888  4604 4506 4832 4959 4590  4590  5455  5455  
*4 3222  3222 3187 3592 3757 3383  3383  3743  3743  
*3 17029 21310 19272 14659 14740 14857 14807 11225 11225 
*2 5557  5519 4882 5454 5424 5415  5800  5843  5843  
*1 2509  2541 2563 2084 4212 2315  2315  2378  2378  

 Ʒ  34697 29891 32113 41946 44381 51474 53000 56225 56356ير مصنفة
Ʊ85000 84869 83895 82034 77473 72567 66523 67087 66902 المجمو 

Source: Ministère de L' aménagement du territoire de L’environnement et tourisme Juin 2007   
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   .الجزائرية البيئة والسياحةووزارة تǌيئة اإلقليم : المصدر 

     
ي الدرجة إن توزيƴ الطاقات حسب الدرجات تمركز ف) 12(رقم الجدول خالل نالحƲ من 

من إجمالي % 51.86مصنفة استحوƦت على النسبة األكبر الأن الفنادق ƹير مما يعني  Üالسادسة

باقي السنوات في أما  2004Ü سنة% 62.75نسبة لى إ صللي 1999Üسنة في طاقات اإليواء 
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ة مƛعملية إعادة تǌيئة ومن  باشروافان الوزارة الوصية ومالكي المƌسسات الفندقية  2007- 2005

اجات الطلب المحلي يطاقات االيواء المنجزة التلبي احت ىوتبق Üمن الفنادق رإعادة تصنيف للكƛي

  .والدولي 

  التدفقات السياحية : ثالثا

إلى تطور التدفقات السياحية في شكلǌا البشرǐ والنقدǐ خالل المرحلة فيمايلي سوف نتطرق 

  .قتصادǐ لتحديد أهمية هǉƦ التدفقات ووزنǌا اال) 1999-2008(

  : التدفقات البشرية / 1

  دخول السياƝ إلى الجزائر /أ

) 2008-1999(خالل الفترة ) دخول السياح إلى الجزائر(لقد شǌدت التدفقات البشرية 

عرفت ) 2008-2003(األخيرة الست ن التدفقات خالل السنوات أ حيƚ امستوǎ تطور متزايد

% 82.51 ادمين إلى الجزائر ونسبة تطور بùإجمالي السواح القمن  %51.31مستوǎ نمو يقارب 

  .األجانب  بالنسبة للسواح

أǐ بمعدل نمو  1Üاسائح 1771749الجزائر بù  اعدد السواح الƦين زاروقدر 2008في نǌاية و

 ǐ2007 بسنة مقارنة% 1.64سنوÜ  2006ة نمقارنة بس 2007كان معدل النمو سنة في حين Ü

نسجل مستوǎ نمو أننا أ2005Ü  ǐمقارنة بسنة % 13.5 كان معدل النمو 2006 وفي سنة 6.44%

ưاية  امنخفǌن ƴنمو التدفقات م ǎ2007مقارنة بمستوÜ  من إجمالي السواح % 31.42ما يعادل

ن بالخارج يالمقيم ينتمƛل الجزائريف% 68.58أما  Üاألجانب السياحيمƛلون  2008خالل سنة 

  2008-1999الفترة خالل السياح والجدول الموالي يوưح حجم تدفقات 

  

                                                 
1 Ministère de l’aménagement du territoire et de l environnement et du tourisme . les entrées des 
touristes et les sorties des nationaux aux frontières algériennes             
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  )2008-1999(توافد السياƝ إلى الجزائر خالل الفترƔ ) 13(جدول رقم 
  المجموƱ  الجزائريون المقيمون بالخارƚ السياƝ األجانب  السنوات

1999 140862 607675  748537  
2000 175538 690446  865984  
2001 196229 705187  901416  
2002 251145 736915  988060  
2003 304914 861373  1166287  
2004 368562 865157  1233719  
2005 441206 1001884  1443090  
2006 478358 1159224  1637582  
2007 511188 1231896  1743084  
2008 556697 1215052  1771749  

 Source: ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du tourisme . 

  

  :قد جاءت على النحو التالي Ü فبلدان منشƋ السياح األجانب وحسب ترتيب األهميةن إ

   .%30.63أǐ بنسبة قدرها  170538فرنسا  -

  .%26.61أǐ بنسبة قدرها  148157تونس  -

 %.3.68أǐ بنسبة  20488الصين  -

-  ù3.59بنسبة سائح 20000اسبانيا ب.% 

  %. 3.25سائح بنسبة  18100مالي ب  -

-  ùاسائح 15477ايطاليا ب.   

  .اسائح 14852غرب بù مال -

-  ùاسائح 13940ليبيا ب.  

-  ƴالشرق األوسط مù30636 مصر ب Ü اسائح 11664 (مصر(  

-  ùاسائح 11323تركيا ب  
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لي يوùưح  االجدول المو و Üسائح لم يتم اإلشارة لǌا 10000قل من أ و التيأما باقي التدفقات 

  لǌدف من الزيارةتوزيƴ سائحي البلدان المƦكورة سابقا حسب ا

  2008 توزيع السياƝ القادمون إلي الجزائر حسب الغرƭ من الزيارƔ) 14(الجدول رقم 
  المجموع  مǌمة  أعمال  االستجمام و الراحة  البلد

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد
  170538  %5.25  8946  %23.67 40373 %71.08 121219  فرنسا

  148157  %0.74  1100  %4.52 6695 %92.98 140362  تونس

  20488  %10.79  2210  %86.58 17739 %2.63 539  الصين

  20000  %6.05  1209  %50.03 10005 %43.93 8786  اسبانيا

  18100  %1.04  188  %0.64 115 %98.33 17797  مالي

  15477  %9.36  1449  %67.16 10395 %23.47 3633  ايطاليا

  14852  %7.78  1155  %20.33 3019 %71.90 10678  المغرب

  13940  %1.52  212  %5.5 767 %92.98 12961  ليبيا

  11323  %12.29  1392  %65.96 7469 %21.74 2462  تركيا

الشرق 
  األوسط

12593 41.11% 15062 49.16%  2981  9.73%  30636  

  .الجزائرية إحصائيات وزارة السياحة ىمن إعداد الباحƚ بناء عل :المصدر 
  

التحليل المسجل على مستوǎ وزارة السياحة فùان دخùول    فقوو من خالل الجدول السابق

مùا  إ :كان من منطلق الùدوافƴ الرئيسùية الƛالùƛة    2008Üاألجانب إلى الجزائر خالل سنة  السياح

 األجانب السياحمن إجمالي % 64.53أǐ بنسبة  اسائح 359242مام والراحة وكان عددهم جلالست

أǐ % 5.67أمùا البùاقي    Üن الزيارة القيام بƋعمالكان الǌدف م اسائح 165882أǐ %  29.80و

  .في إطار مǌمةزيارة هو فكان الǌدف من زيارة الجزائر  اسائح 31573
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  :خروƚ الجزائريين إلى الخارƚ /ب
وارتفƴ هƦا  Üاسائح Ü 903286 1999بلƸ عدد الجزائريين الƦين توجǌوا إلى الخارج سنة 

سجل تطور ملحوƲ ) 2005-1999(خالل الفترة  هأنأǐ  2005سنة  اسائح 1513491العدد إلى 

Ü إال أنǌا عرفت نمو 2006مƴ تسجيل انخفاƯ سنة  Üفي توجه السواح الجزائريين إلى الخارج

حيƚ الوجǌة حسب األهمية فƎننا نجدها من   البلدان المفưلة Ü أما2008و  2007خالل سنتي 

  :مرتبة على النحو التالي

  :ايا أهمǌا مزعلى  هاتونس نƲرا لتوفر 

   .ƹياب التاشيرة -

   .القرب الجغرافي -

  .عرƯ متنوع متكيف مƴ المنتجات السياحية وفي متناول مختلف الميزانيات -

  .تجǌيزات مطابقة للمعايير الدولية -

% 50.67يعادل  ماوهو  2008Üإلى تونس سنة  اجزائري اسائح Ʀ780079هاب أكƛر من  -

   .من حجم التدفقات السياحة العكسية

صعوبة الحصول على التاشيرة واريةÜ اإلدجراءات لǘنتيجة وƦلǁ الƛانية في المرتبة فرنسا  -    

   .من إجمالي المتجǌين إلى الخارج% 21.94أǐ ما يعادل  اسائح 337756 يحوالفكان العدد 

نية سياحة دي( اسائح 111942بƋكƛر من في المرتبة الƛالƛة المملكة العربية السعودية  تƋتيƛم  -   

   .من حجم التدفقات السياحة العكسية% 7.27أǐ نسبة  Ü)الحƝ +عمرة ال

  اسائح 35246 :غربمالÜ  %3.95ا ما يعادل نسبة سائح 60878 :اسبانيا -

 .اسائح 37382 :تركيا -
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  2008-1999الجدول الموالي يوưح تطور السياحة العكسية في الجزائر خالل الفترة و

  )2008-1999(لعكسية تطور السياحة ا) 15(جدول رقم 
  2008  2007  2006 2005  2004 2003 2002 2001  2000  99  السنوات

الجزائريين
المتوجهين 
 ƚإلى الخار

903286  1006382  1189910  1256515  1253901  1416861  1513491  1349113  1500000  1539406  

  .الجزائرية من إعداد الباحƚ بناء علي إحصائيات وزارة السياحة :المصدر 
  

  )2008-1999(تطور دخول السياƝ إلى الجزائر وخروƚ الجزائريين من الجزائر ) 13(الشكل رقم 
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  .من إعداد الباحƚ بناء علي إحصائيات وزارة السياحة :المصدر  

تدفق دخول السياح كان  2008- 2007من خالل الشكل نالحƲ أن خالل السنتين األخيرتين 

 تغيرهƦا التطورعلى هƦا النحو معناǉ استمرارو Üطنيناومكبر أوتجاوز خروج الأالجزائر إلى 

  . تصديرها لǌممن  المستقبال للسياح بد ااالتجاǉ حيƚ تصبح الجزائر بلد

التطورات المتعلقة باإليرادات السياحية من خالل الجدول  يمكن توưيح: التدفقات النقدية / 2

  :الموالي
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                   دوالر مليون: الوحدƔ   )2008-1999(الميزان السياحي خالل الفترƔ و التدفقات النقدية)16(جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003 2002  2001 2000 1999  السنوات 
اإليرادات 
  السياحية 

80  102  100  111  112  178.5  184.3  215.3  218.9  300  

النفقات
  السياحية 

250  193  194  248  255  340.9  370  380.7  376.7  394  

  -94  -151.8 -165.4 -185.7 -162.4 -143 -137 -94 -91 -170  الرصيد

  بنǁ الجزائر:  المصدر

  Ʋعرف  2008- 1999ن تطوراإليرادات السياحية من أمن خالل الجدول السابق نالح

إلى أن تجاوز الưعف في نǌاية الفترة ƹير أن  2001بعد  افي البداية ƛم تطور متزايد امتƦبƦب انمو

كفي لقياس أهمية القطاع السياحي في التنمية إƦا لم تتم المقارنة مƴ ي تطوراإليرادات وحدها ال

  لفترة ǐ تحديد رصيد الميزان التجارǐ السياحي لنفس االعكسيةÜ ا التدفقات السياحية

 نسبةنالحƲ أن اإليرادات السياحية خالل الفترة المدروسة سجلت تطورا بù ا الصددهدو في 

275% Üما  في حين سجلتƲويبقى ) 2008-1999(في الفترة % 51.6النفقات السياحية تطورا منت

من تلǁ  أǐ أن المبالƸ المنفقة في الخارج أكƛر Üرصيد الميزان السياحي سالبا طيلة الفترة المدروسة

  .المحصل عليǌا كƎيرادات من السياح األجانب القادمين إلى الجزائر

  :عدة أسباب أهمǌالى إǉ ارتفاع النفقات السياحية وưعف اإليرادات المحصلة مرد إن

   .ưعف نوعية المنتجات وخدمات السياحة الجزائرية -

  .إيواء وفندقه Ʀات طاقات ƹير كافية وƦات نوعية سيئة -

 .)داخل وخارج البالد( سويق وجǌة الجزائر عجز كبير في ت -

  .تونسكقل مقارنة بدول الجوارأخدمات مرتفعة السعربالنسبة للسكان المحليين وƦات نوعية  -

  .هيل ومǌنية المستخدمين في المƌسسات السياحيةƉنقƭ في ت -
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  .السفر إلى بلدان أخرǎلى إ Üالسياحي دفƴ بالمواطن الجزائرǐ األمنƹياب  -

وامل ساهمت في تحقيق ميزان تجارǐ سياحي برصيد سالب مما يƛƌر على ميزان كل هǉƦ الع

  .المدفوعات للدولة سواء بتعميق العجز أو التقليل من فائƯ ميزان المدفوعات

  :  حسب عدد الليالي السياحية  السياƝ توافد/ 3

لب في قطاع السياحة يتوقف دائما على عنصر الطلب فكلما كان الط األداءمستوǎ  إن

لƦا فمستوǎ التدفق  كلما صاحب Ʀلǁ ارتفاع في مستوǎ التدفقاتÜ االسياحي على البلد مرتفع

 ǐئيالنحو الجزائر ) السياح(البشرư محسوس في  هصاحبمما مقارنة بدول الجوار  كان Ưانخفا

  :عدد الليالي وهƦا ما يمكن مالحƲته من خالل الجدول الموالي

  ألف ليلة : الوحدƔ  )2007-1999(سياحية للفترƔ تطور الليالي ال)  17(جدول رقم 
  2007  2006  2005  2004  2003 2002 2001 2000 1999  السنوات

  617  595  536  415  451 253 226 203 164  غير المقيمين لالليالي

  4503  4311  4170  4129  3874 3876 3802 3545 3275  الجزائريين المقيمين 

Ʊ5120  4906  4706  4544  4325 4129 4028 3748 3439  المجمو  

   .الجزائرية وزارƔ تهيئة اإلقليم والبيئة والسياحة: المصدر 

هǉƦ النتائƝ مƴ  ةقارنم لكن  Üلعدد الليالي السياحية املحوƲ امن خالل الجدول نالحƲ تطور

Üاألداء بين  نادركأل كل ما تحقق في مصر وتونس ǎالفارق المتزايد بين القدرات السياحية ومستو

Ʀه ǎة أخرǌة والجزائر من جǌالبلدان من ج ǉ.  

إن االنخفاƯ الحاصل في عدد الليالي السياحية المسجل في الجزائر مردǉ بالدرجة األولى ùưعف  
باإلưافة إلى معدل اإلقامة حيƚ نجد أن تونس حققت معدل إقامة خالل  Üالتدفقات السياحية من جǌة

بينما سجلت مصر معدل إقامة تùراوح   Üلكل سائح ليلة 6.3إلى  6.2السنوات األخيرة تراوح بين 
 اللي 2إلى  1.12بين  افي حين نجد المعدل المحسوب في الجزائر محصور Ü 10.7إلى  10.6بين 

وحجم االيرادات المحققة في  Üجمالي الليالي السياحيةإوهوما انعكس بشكل واưح على  Üلكل سائح
  .  القطاع
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  2013الجزائرية آلفاق ةالسياحمية التنستراتيجية ا :نيالمبحث الثا

في شكل  2010 فاقǓصياƹة خطة حول تطوير قطاع السياحة  2000قي مطلƴ سنة لقد تم 

لكùن  >>  2010 فاقƈالتنمية المستدامة للسياحة في الجزائر  أعمالمخطط << وƛيقة تحت عنوان 

بات وùưبط  سيت المكتجل تƛبأبعƯ التعديالت من  إدخالưروريا  ابعد مưي سنتين من تنفيǉƦ بد

  .على المستوǎ الداخلي والخارجي  وƦلǁ بالنƲر للتطورات الجديدة الحاصلة ÜفاقǓا

تحسين بعƯ المعطيات القطاعية  إلىلزاما اللجوء  أصبحجل التوافق مƴ خطة الحكومة أمن  وأيưا

  .وưبط مƌشرات تطور القطاع 

ن التطùور  Ǝفù  اعية الموكلة لقطاع السياحةÜاالقتصادية واالجتم ألهدافابعين االعتبار وأخƦاهكƦا 

  :عناصر الديناميكية المرتقب حصولǌا في القطاع من خالل تحديد مايلي  ألهميتưمن توưيحا 

التي تزخر بùǌا الùبالد    لǘمكاناتجل تƛمين عقالني أ االختيارات المستقبلية المفưلة من -

  .تصبح الجزائر مقصدا سياحيا حتى وتفعيلǌا

 . 2013 فاقƈية والكمية المنتƲرة في النوع األهداف -

صùناعة   إنشùاء يات المبرمجة بǌدف الشروع فùي  لتنفيƦ العملالمعتمدة  واألدواتالتدابير -

 .سياحية حقيقية

 .تقييم الموارد الالزمة لتنفيƦها -

 األساسùية فان هƦا التصور يستمد محتواǉ مùن المبùادƏ واالختيùارات     Üكبرأجل دقة أمن 

) 03/01(أǐ القùانون رقùم    2003لتشريعية الصادرة خالل شǌر فيفرǐ نصوƭ االالمكرسة في 

 Üياحيùالس ƴمناطق التوس Üوالمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة    Ɛواطùتعمال الشùواس Ưراùƹأل 

  .)الƛاني انƲرالملحق( .السياحة
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        1: اختيار المنتوجات السياحية الواجب تنميتها : أوال

  ولكنه نتاج تقييم للطلبات الداخلية والخارجية Üيس خيارا وليد الصدفةتطوير مختلف المنتوجات ل إن

 ستراتيجيةان تنوع العرƯ السياحي وتنمية نشاطات سياحية جديدة يمƛالن اختيارات Ǝوعلى هƦا ف

  :جل أمن 

  .مقصد الجزائر ưمن السوق الدولية للسياحة إدماج -

والتي تعرف سنويا  Üوالترقية الستجماماحاجيات المواطنين في مجال السياحة و تلبية -

 لمستوǎ المعيشة والتحسن المستمر Üا بسبب تطورنسبة النمو الديمغرافيعتزايدا مرتف

لى الخارج إمما شجƴ الƦهاب  Üاإليواءتبقى ƹيرمرưية نتيجة لưعف عرƯ والتي 

 ƭسبانياإلى تونس وإبالخصو. 

 .التطوير المنسجم والمستدام والمتوازن للنشاطات السياحية -

 .تƛمين التراƚ السياحي الوطني -

للƛروات  استغالال متعددامتنوع الطلب المتزايد وال أماميستوجب العجز الكبيرالمسجل كما 

  .المتوفرة بǌدف تنويƴ وتحسين نوعي وكمي للعرƯ السياحي

  :ن تلبية تنوع الطلب يستلزم تنمية متزامنة للمنتوجات السياحية التاليةƎف ÜالشƋنوفي هƦا 

هƦا النوع من السياحة له خصوصياته ويشكل في المرحلة الحالية  إن :ياحة الصحراويةالس -1

  .مƌهال معتبرا لتنمية السياحة الدولية نƲرا لتميز هƦا المنتوج

نحو المناطق  تتجه على المدǎ القصير أنينبغي ن العملية الترويجية في الخارج ƎلƦا ف

خاصة بالنسبة  ÜينيالوروبلجƦب حقيقية  أقطاب إلىǌا والتي يمكن تحويلÜ السياحية للجنوب الكبير

  .للسياحة البيئية

                                                 
 .4.، ص 2013-2004تصور تطویر السياحة للعشریة  ، الجزائریة وزارة السياحة 1
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تنوع الƛروات الطبيعية والتاريخية والƛقافية والبيئية في الجنوب تسمح بتطوير منتوجات  إن

سياحة المغامرات والتجوال وكƦا  السياحة االستكشافيةÜ السياحة الƛقافية والبيئيةÜ: متنوعة مƛل

  .ةالسياحة الرياưي

هشاشة المواقƴ السياحية في هǉƦ المناطق يستدعي الحرƭ والتشاور  نƎف ƛǔارأما بالنسبة ل

بǌدف وƴư جǌاز لحماية وحفƲ ) الجماعات المحلية  الƛقافة ÜالبيئةÜ( ة نيالدائم بين القطاعات المع

  .البيئية األنƲمة

 لاألوالمدǎ الطويل الموجه  يشكل على أنهƦا النوع من السياحة البد  إن:السياحة الشاطئية  -2

  : إưافة إلىالكبيرة  هللتنمية السياحية في الجزائر نƲرا لطاقت

 .ƹالبية السكان متمركزة في الجǌة الشمالية أنوجود طلب داخلي كبيرباعتبار -

  .استفادة نسبة كبيرة من السكان من العطل خالل موسم االصطياف -

 .للجزائر لقưاء عطلتǌا بالشواطƐ اختيار الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج -

السياحة الشاطئية تǌƲر من خالل الطلبات الكبيرة المسجلة في مجال  وأهمية أولوية إن  -

 .واألجانبالوطنيون االستƛماروالتي يتقدم بǌا المتعاملون 

الخارج  إلىƦا للمواطنين الƦين يتوجǌون ببالشواطƐ تبقى تشكل مقصدا مح اإلقامة إن •

  .بلدان المجاورة خالل موسم االصطيافال إلىÜخاصة 

ن المنتوج يشكل عند ƹالبية البلدان ركيزة النشاط السياحي Ǝف Üعلى الصعيد الدولي أما •

فǌو يمƛل  Üاالقتصادية والمالية التي يحققǌاواƛǓار ǌÜابنƲرا للتدفقات المعتبرة التي يجل

 .من الطلب السياحي الدولي% 80من أكƛر

السياحة الشاطئية تبقى  نأالمتوسط  األبيƯدول البحر إحصائياتن خالل يǌƲرم ƦÜلǁ إلى إưافة

  .في مجال الصناعة السياحية ةيمردود األكƛرالمنتوج  جانب السياحة الحưريةÜ إلى
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بعين االعتبارتجارب الدول  تƋخƦيرتكزعلى تنمية مستدامة للسياحة  أنينبغي  هƦا االختيار إن

ǎأمن  األخرƛال ƚد كل جل حماية التراư أشكالقافي والمحيط الطبيعي  Ɲالتي تنت ƚالتدهوروالتلو

  .عن السياحة الجماهيرية 

Üل لمختلف الطبقات االجتماعيةưا من  وتبقى السياحة الشاطئية المنتوج المفǌا البد من تنويعƦل

مح مما يس Üوالفخم الفندق المريح إلى Üبالمخيم ابدء Üمن هياكل االستقبال أنماطنجازعدة إخالل 

ƴبتنمية منتوجات سياحية في متناول الجمي.  

على المستوǎ الدولي  اهƦا النوع من السياحة الǐƦ يعرف نمو إن :والمؤتمرات األعمالسياحة  -3

هƦا المنتوج يتعين و Ü...)فرنسا Üاسبانيا Üايطاليا(البلدان السياحية  إيرادات منمعتبرا اÜيشكل جزء

فة النشاطات االقتصادية واالجتماعية من جǌة والنموالمتزايد نƲرا لتزايد كƛافي بالدنا تنميته 

متمركزة على مستوǎ المحدودة والوتبقى القدرات الحالية  Üأخرǎللعالقات مƴ الخارج من جǌة 

Üاالستجابة للطلب السياحي الحالي والمستقبلي بعيدة عن العاصمةÜ حة نه ساصمما يعتبر فر

  .أشكالǌا بجميƴ األجنبيةلالستƛمارالوطني والشراكة 

أية تتوفر حاليا على  ال وعنابة قسنطينةÜ وهرانÜ :ن الواليات الكبرǎ الƛالƎƚوعلى سبيل المƛال ف 

Ʀ تمرƌيم واستقبال مƲهياكل قادرة على تنǐ عال ǎمستو.  

جƦبا  أكƛررƯ جعله بغيجد اهتماما خاصا  أنينبغي  حÜبيتعلق بمنتوج مر األمرن Ǝف أخيرا

  .ưمان انطالقة حقيقية له خالل السنوات المقبلة وأيưا Üالمستƛمرين الفعليينواهتماما من طرف 

 200من  أكƛرتشكل من ترƹم توفر طاقة معتبرة  :السياحة الحموية والمعالجة بمياǇ البحر -4

Üǐحمو ƴا النوع من السياحة تبقى  أن إال منبƦǌعيفة جداطاقة االستقبال لư.  

واحدة فقط  توجدÜ )08(ت الحموية البالغة عددها ƛمانية المحطافان مجال هƦا وعليه وفي 

ǐة على مدارالسنة بسبب الطلب الداخلي القوƲالبحر هي حاليا مكت ǉمتخصصة في المعالجة بميا.  
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تعد ưرورة  Üن تنمية الحمامات المعدنية والمعالجة بمياǉ البحرواالستجمام البحرƦƎǐا فǌلو

وبالتالي في  Üفي تحسين صحة المواطنين أيưاتساهم  فƎنǌا سوسيو اقتصاديةال هاأƛارلما لǌا من 

  .العموميةتخفيƯ نفقات الصحة 

االتجاهات الحالية للسياحة حسب الدراسات االستشرافية المنجزة من طرف  إن:السياحة الثقافية -5

هاما في  القادمة مكانا العشرياتالسياحة الƛقافية ستشغل في  أنالمنƲمة العالمية للسياحة تƌكد على 

تƌهلǌا لتطوير عرÜ  Ưن مƌهالت الجزائر في هƦا الميدانأحيÜ  ƚالعرƯ السياحي العالمي

 : من الكدمƝ يسياحي ƛرǐ ومتنوع وتنافسي ومطلوب جدا 

-  ƚالتراǐرƛاأل .  

  .المعالم والبنيات الƛقافية والدينية  -

 .التقليدية واأللعابالمحلية والتقليدية والفنون الشعبية  األعياد -

 .والتنشيط الحرفي اإلنتاج طابأق -

 األسواقưرورة تقويمه قصد الحصول على حصة من  ريبر مردود كبير ǐهƦا التراƦ ƚوكون 

Üالسياحية القريبة والبعيدة  ƚبتتالطاقة المتوفرة  أنحيƛا المنتوج أهمية أƦǌخاصة ل.  

وكƦا المواقƴ الدينية تعطي  واƛǓارلمقابر كا ن المواقƴ الƛقافية لما قبل التاريƎÜƣف أخرǎمن جǌة و

Üللجزائر فرصة لتطوير سياحة رفيعة ƴيưات مواƦ يم دوراتƲعن طريق تنÜ  ǁمسال Ɲوالتي تدم

الزاوية التيجانيةÜالمدن الرومانية ) (االب فوكوÜالقديس اوƹستين(الشخصيات التاريخية 

  )الƣ..والقصور

من السياحة يشكل وسيلة لتطوير  هƦا النوع:السياحة الرياƮية والترفيهية واالستجمامية -6

 ƭة بالخصوǌية  إلىالنشاطات السياحية الموجưالشباب المولعين بالتبادالت والنشاطات الريا

  .لى السياح الƦين يبحƛون عن الراحة والرفاهيةإو Üيةفواالستكشاف والتر



- 114  - 

 من النشاطات السياحية لصالح الشباب والفرق تطويرعدد أيưايمكن  Üفي هƦا الميدان

  : يتعلق بما يلي األمر إن Üاألجانبالرياưية والسائحين 

  .السياحة المناخية -

 .سياحة الصيد -

 .البحار أعماقسياحة الصيد البحرǐ والغوƭ في  -

 .سياحة المتعة والرحالت البحرية -

 ). األلعابمراكز  الغولفÜ( السياحة الرياưية  -

 األمƛلعلى الوجه لسياحة يمكن استغاللǌا من اخرǓات الواجب بناƌها بالنسبة لƦǌا النوع Ɖالمنش إن

مما يسمح للجزائر بتنƲيم تƲاهرات  Üواألجنبيةالنخب الرياưية الوطنية قامات لتحưيرإعن طريق 

ت الجديدة والتعريف بالوجǌة Ɖة المنشرƦات بعد دولي تساهم في خلق الفưول للحƚ على زيا

Üال على المنشاتكو السياحية للجزائرƛية مưمتمالتجربة التونسية  نجد الرياù لة فيƛمديùù نة

تستقطب معƲم الفرق الجزائرية لكرة القدم التي تجرǐ تربصات  أصبحتالتي  "عين الدراهم"

  .لى يومنا هƦاإمنƦ سنوات و) تونس(بالخارج 

ومدعما ومتعدد  إرادياتطلب تنفيƦها تدخال يتشكل تحديات حقيقية  أعالǉالمحددة  الخيارات إن

  .المدǎ البعيد علىالقطاع  إليǌاالتي يطمح  األهدافطرف السلطات العمومية لتحقيق من  األشكال

  1:برنامƛ التنمية السياحية المستدامة  أهداف:ثانيا 

تتيح على الصعيد  أننǌا Ƌبالرƹم من توفر الجزائرعلى قدرات سياحية ƹنية ومتنوعة من ش

وفي مسعى شامل  Üمƛلأ اللم تستغل استغالهǉƦ القدرات  أن إال Üالكمي تقديم عرƯ سياحي متكامل

قامت السلطات  Üومنسجم للتنمية االقتصادية بصفة عامة والتنمية السياحية المستدامة بصفة خاصة

                                                 
 بتصرف ) 2013-2004(یة تصور تطویر السياحة للعشرالجزائریة،  وزارة السياحة 1
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وقد تưمن هƦا  ƹ2013Üاية  إلىبوƴư تصورلتطويرالقطاع الǐƦ يمتد ) وزارة السياحة(الجزائرية 

 Ɲكمية ونوعية من ش أهدافاالبرنامƋا المساهمǌارةنإة في ن ƛة المطلوبةبالطريق لتحقيق الوÜ  وترقية

برù ǎكما يساهم في التوازنات االقتصادية والمالية الك Üاقتصاد بديل يحل محل المحروقات

)ǐالميزان التجارÜ ميزان المدفوعاتÜ شغل ال...ƣال(Ü  ارةويسمح بتفعيلƛباقي لالمحفزة  اإل

 األساسيةقدرات التقدم في تنفيƦ الخيارات  نيرهالقطاع ويبقى تفعيل  Üاألخرǎالقطاعات االقتصادية 

 ǉهدافلتطويرǖالنوعية والكمية المسطرة  ول.  

  :النوعية األهداف -1

  :النوعية التي تưمنǌا البرنامƝ الخاƭ بالتنمية المستدامة للسياحة في مايلي األهدافتتمƛل 

  .تƛمين الطاقات الطبيعية والƛقافية والدينية والحưارية -

  .مستوǎ المنافسة الدولية  إلىسين نوعية الخدمات السياحية واالرتقاء بǌا تح -

يرات في التصورالǐƦ يحمله المتعاملون يتغ وإحداÜ ƚتحسين صورة الجزائرالسياحية -

                           .تجاǉ السوق السياحية الجزائريةالدوليون 

  .تسييرداءات قطاع السياحة من خالل الشراكة في الأتحسين  -

  .االعتبار للمƌسسات الفندقية والسياحية إعادة -

  .المساهمة في التنمية المحلية -

  .المحافƲة على البيئة والفưاءات الǌشة لتوسيƴ السياحة البيئية -

   .الخارج إلىتلبية حاجات الطلب الوطني المتزايد باستمرارقصد تقليƭ عدد المتوجǌين  -

 .مفǌوم الديمومة في مجمل حلقة التنمية السياحية  ماجبƎدالتوفيق بين ترقية السياحة والبيئة  -
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  :1الكمية  األهداف -2

النوعية السابقة البد من توفير شروط النجاح والمتمƛلة في الǌياكل  األهدافلتحقيق           

كان حجم المشاريƴ واالستƛمارفي قطاع السياحة في السنوات االخيرة لƦا  Üاألساسيةالقاعدية 

برفƴ العوائق  اويبقى تحقيق الرهان مرتبط Üتعزيزاالنتعاƫ وتحقيق التواصل للقطاعالưمانة ل

  .ن في ميدان السياحة ووالصعوبات التي يواجǌǌا المتعامل

  :تنمية االستثمار السياحي  –أ 

قيمة  ǐالرƹبة المسجلة لالستƛمار في مختلف النشاطات السياحية تبين الطابƴ الواعد لقطاع Ʀ إن  

وحسب البرنامƝ فان  Üمحرǁ لالقتصاد الوطنيكيلعبه من دور  أنوما يمكن  Üبيرةمưافة ك

 )2007- 2004(مختلفتين االستƛمار السياحي خالل العشرية سيعرف وتيرة توسƴ حسب مرحلتين

مدǎ السنوات السابقة من على وتفسير Ʀلǁ يكمن في ưعف عوامل تنمية القطاع ) 2013-2008(و

  .أخرǎتفعيله من جǌة  إلعادة اإلجراءات وفي تنفيƦ جملة من Üجǌة

 هاƌإنǌاوالتي يتوقÜ  ƴمرهون بالمشاريƴ المسجلة وتلǁ المتوقعة األولىن نمو القطاع في المرحلة إ

   2007- 2004خالل المرحلة 

 55000بù إưافية إيواء اتنجاز طاقإفي هǉƦ المرحلة يتوقƴ  :2007-2004المرحلة  -1-أ

 نجاز وتلǁ المتوقفةإلمحصلة المشاريƴ التي هي في طور اي وه Üمن طرف المتعاملينسرير

 82.5لى مبلƸ نƲرǐ يقدر بù إمليون دج للسريرالواحد فان االستƛمارات تصل  1.5وباعتماد نسبة 

  .مليار دج في نǌاية المرحلة

                                                 
 .17. ، ص)2013-2004(السياحة للعشریة  رتصور تطویالجزائریة، وزارة السياحة  1
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نجازها في هǉƦ المرحلة هي إاعتبار المشاريƴ المبادر بǌا والمقرر:  2013-2008المرحلة  -2-أ

حجم االستƛمارالمتوقƴ يكون  ÜسريرالمنتƲر انجازها 60000 بالنسبة لالنوع المتوسط والرفيƴ ف من

150 Üمتبنيا ملياردج ùمليون دج للسريرالواحد 2.5كلفة متوسطة تقدر ب.  

مليار دج  232.5لى إيصل  2013- 2004ن حجم االستƛمارالمتوقƴ خالل الفترة Ǝوعليه ف

ưمن هƦا التقييم بسبب الفوارق الكبيرة التي  اليس محسوب) األرƯ(مبلƸ العقارات  أنمƴ العلم 

  .تبقى تميز سوق العقار

بعƚ االستƛمارالسياحي على  إعادةويتم Ʀلǁ من خالل  :قدرات االستقبال السياحيرفع  –ب 

  :هما أساسيتين مرحلتين

بù  إưافية ءإيوانجاز طاقة إفي هǉƦ المرحلة يتوق2007Ü  ƴ-2004من  تمتد: األولىالمرحلة 

رƹم ƹياب و Üتلǁ المتوقعة أونجاز إلوهي محصلة المشاريƴ التي هي في طوراÜ سرير 55000

نه تم في Ǝوانعدام طرق تمويل متماشية مƴ االستƛمارواستمرارعدة عوامل معيقة ف Ǝمǌيعقار سياحي 

 115ازنجإسرير حيزاالستغالل بعد  8300دخول تسجيل  2007-2004المرحلة السابقة للمرحلة 

  .فندقا

نجازبحيƚ بلغت النسبة إلمشروعا في طورا 387وقد سجل على مستوǎ مختلف الواليات 

 254كما سجل توقف  Üسرير 38000في حدود  لǘيواءوطاقة تقديرية % 75نجاز ǘالمتوسطة ل

سريرفي  17000من بƋكƛر اإلưافيةتقدرطاقتǌا % 50 إلىنجازيصل إوهي في مستوÜ  ǎمشروعا

أرưية  طلبات االستƛمار المعطلة بسبب عدم الحصول على قطƴ أن إلى اإلشارةتجدر Üأخرجانب 

مشروعا وطاقة  671الزالت تمƛل مخزونا للمشاريƴ الفعلية حيƚ بلƸ عددها  ƹ2002اية نǌاية  إلى

  .سرير 50000نƲرية حجمǌا 
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ǁ نجاز وتلإلفي طوراالتي هي مختلف العقبات سيسمح باستكمال المشاريƴ  إزالة إن

 55000تقدر بù إưافيةعلى طاقة  سيƌدǐ الى الحصول 2007- 2004المتوقفة في الفترة مابين 

  . سرير 13750أǐ الدخول في حيز االستغالل لطاقة سنوية متوسطة تقدر بÜ ù سرير

ن طاقات Ǝاقتصادية وتجارية ف وألسبابفي هǉƦ المرحلة  Ü 2013-2008تمتد من  :المرحلة الثانية

در ùيق اوبالتالي نموا سنويا متوسطÜ  2007- 2004من المرحلة  أهميةقل أتطورا  ستعرف اإليواء

بقليل من  أكƛرالمحتملة في نǌاية المرحلة ستكون  اإلưافيةن الطاقة Ǝواعتبارا لƦلǁ ف% ù 7ب

60000  ùيقدر ب ǐبمتوسط سنو ǐسرير 10000سرير أ .  

فان الطاقات  2002في نǌاية  إحصاƌهاتم  سرير التي 72000الى إưافةنه أمن هǉƦ التحاليل يتبين 

 60000و 55000ستكون على التوالي ) 2013-2008(و)2007- 2004(تم توقعǌا للمرحلتين التي

  وهƦا ما يوưحه الجدول الموالى 2013Ü فاقƈفي  اسرير 187000أǐ مجموع كلي يقدربÜ ùاسرير

  :2013فاق Ɔتطور طاقات اإليواƅ في  )18(جدول رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  السنوات 

  187000  177000  167000  157000  147000  137000  127000  116000  105000  94000  األسرƔعدد

  %5.65  %5.99  %6.37  %6.80  %7.30  %7.87  %9.48  %10.4  %11.7  -  نسبة النمو

  .لسياحةوزارة ا 2013-2004تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية :المصدر 

  

  :رفع التدفقات السياحية  -ب

 حيƚ سجلت هǉƦ السنة توافد Üالتقديرات إلجراءكمرجƴ  2003لقد تم اعتماد سنة 

ينتƲر بلوƷ التدفقات السياحة حوالي  Ü حيƚ%10تقدرسنويا بùنمو وبنسبة  Üسائحا 1086866

  .2007ة ùسن 1591281

  :التاليعلى النحو ةتƲرة كانت متصاعدن نسب الزيادة المنƎف 2013 -2008أما خالل المرحلة 
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خالل سنتي % 12والزيادة تقدربنسبة  2009Ü- 2008خالل سنتي % 11النمو بنسبة 

ستبلƸ المحصلة و 2012Ü2013Üخالل سنتي % ƛ13م الزيادة المقدرة بنسبة  2011Üو 2010

   :الموالىوهومايوưحه الجدول  3098531Üحوالي  2013النǌائية للتدفقات المنتƲرة خالل سنة 

  2013تطور تدفقات السياحة في أفاق  )19(جدول رقم 

  2013  2012  2011  2010  2009 2008 2007 2006 2005  2004 السنوات

  3098531  2742063  2437389 2176240  1951785 1758365 1591281 1446619 1315108  1.195553 عدد الوافدين 

  % 13  %13  %12  %12  %11  %11  %10  %10  %10  -  نسبة النمو

  وزارة السياحة  2013-2004تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية  :المصدر

  

ƚ- مناصب شغل  إيجاد:  

تقديرات المنƲمة العالمية للسياحة فيما يخƭ مناصب الشغل التي يوفرها قطاع  أساسعلى      

 ǐدƌإلىنجاز سريرين إالسياحة ي ƚال إحداƛو Üة منصب شغل مباشر دائم في قطاع السياحةƛ

في النشاطات المرتبطة بالسياحة وانطالقا من هǉƦ الفرưية وعلى  ةƹير مباشر أخرǎمناصب 

في  إنشاƌهان عدد المناصب الجديدة التي يتم Ǝالمبرمجة في هƦا المخطط ف اإلưافيةالقدرات  أساس

ƈير مباشر ليصل مجموع  172500منصب شغل مباشر و 57500هو  2013 فاقƹ منصب

  . منصب شغل  230000 إلىفي نǌاية الفترة  ةاإلưافيالمناصب 

  :زيادƔ المداخيل من العملة الصعبة  -د

والتي اعتمدت  2003المسجلة سنة  اإليرادات أساسعلى  اإليراداتلقد تم تقدير الزيادة في     

 ƴشر  أساسيكمرجƌالنفقات المتوسطة السنوية لكل سائح" لتحديد م"Ü إليراداتبالنسبة  أما 

تكون موưوع تقييم  أنتالي ال يمكن بالو Üيمكن التحكم فيǌا حاليا الفين المقيمين بالخارج الجزائري

خارج مصاريف النقل مƴ  األجانبفي الحسبان نفقات السياح  يƋخƦ اإليراداتحساب  إن Üمدقق
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توقعات  كما أن 2002Üبالنسبة لسنة  أمريكيادوالر 520لكل سائح قدر بù اإلنفاقمتوسط  أن عتبارإ

المتوسط لكل سائح والمقدر بù  اإلنفاقبتطبيق  إعدادهامدǎ العشرية تم  علىالسنوية  اإليرادات

في  أمريكيمليون دوالر  133 من اإليراداتمما يرفƴ حجم % 3دوالرا معدلة سنويا بزيادة  520

  :نƲر الجدول المواليا 2013Üسنة  في نǌايةمليار 1.3 إلى 2002سنة 

  2013 ألفاقل السياحية السنوية المداخي )20(جدول رقم 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  السنوات 

 المداخيل السنوية
   مليون دوالر

200  252 316 397 485 592  722  882  1076 1313 

   2013-2004الباحƚ باالعتماد على تصور تطوير قطاع السياحة للعشرية  إعدادمن :المصدر 
  

  :1المتخƔƤ لتطبيق برنامƛ التنمية السياحية المستدامة  راƅاتاإلج:ثالثا 

من طرف قطاع السياحة تندرج في إطار برنامƝ اإلنعاƫ الحركية الجديدة المنتǌجة  إن

  .و مưاعفة إنتاج الƛروات ÜوالǐƦ من أهدافه األساسية تƛمين كل الطاقات Üاالقتصادǐ المستدام

دون المساندة الفعلية للسلطات العمومية قصد إزالة  األهداف المعلنة اليمكن تحقيقǌا إن 

 ىتنفيƦ قادرة عل أدواتووÜ  ƴưالعقبات التي تقف أمام ترويƝ النشاطات السياحية وتنميتǌا من جǌة

  .ǎأخروتنƲيم للقطاع من جǌة تƋطير  أحسنưمان 

  :تحدد في النقاط التاليةتو:  دعم االستثمار السياحي - 1

 إعدادبǌا في هƦا الشƋن هي  ىالتدابير الموص إن: لعقار السياحيالتǌيئة و التحكم في ا - أ

  .القطاعية ستراتيجيةالافي تنفيƦ  األساسو الǐƦ يشكل  مخطط توجيǌي للتǌيئة السياحية

  .التشكيل لمناطق التوسƴ السياحي إعادةالشروع في دراسة لتحديد والتصريح و -

 .توسƴ و مواقƴ سياحية منطقة) منطقة  100( ةلمائمواصلة دراسات التǌيئة  -

                                                 
 بتصرف ) 2013-2004(تصور تطویر السياحة للعشریة .وزارة السياحة  1
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رưية ألهكتار في السنة من القطƴ ا 600التنازل عن طريق التراưي عن حوالي  -

وƦلÜ  ǁالمتواجدة داخل مناطق التوسƴ السياحي لفائدة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية

 .ǌا تحت تصرف المستƛمرينبغرƯ تǌيئتǌا ووưع

 .توسƴ سياحيالتǌيئة القاعدية لسبعين منطقة  أشغالنجاز إ -

مليار دج  6.4تخصيƭ موارد مالية لفائدة الصندوق الخاƭ بدعم االستƛمارالسياحي بقدر  -

 .مليون سنويا 640 ىإلأǐ بدفعة تصل 

  مليار دج  31.32يقدر ب  امالي االمبرمجة خالل العشرية تتطلب ƹالف األعمال إن

بتكييف طريقة  أساسا في هƦا الجانب األمريتعلق : طير وتمويل المشاريƴ السياحيةƋت - ب

و في هƦا الخصوƭ البد  Üللخصوصيات التي يتميز بǌا االستƛمار السياحي فقƉالتمويل و 

  .ينء من اتخاƦ اجرا

و في مرحلة  ىأوللمرحلة ) قروƯ فندقية ( منتوجات مالية Ʀات خصوصية  تƋسيس -1ب

 ƴانية تشجيƛمار السياحي إنشاءƛمتخصصة في تمويل االست ǁبنو.  

 ىم تمويل المشاريƴ السياحية و تحفيز االستƛمارات عن طريق تخفيƯ نسبة الفائدة علدع -2ب

 . القروƯ الموجǌة لالستƛمارات السياحية

ن الموارد البشرية ستستفيد من العمليات Ǝف Üمحوريا للخدمات اباعتبارها عنصر: دعم التكوين - 2

 :التالية األساسية

    فǌا مƴ تطور يلغرƯ تكي 2004/2005خالل السنة النƲر في البرامƝ التكوينية  إعادة -

باقتناء دعامات بيداƹوجية عصرية  Üاالحتياجات والتقنيات الحديƛة لتسيير النشاط والخدمة السياحية

 .األساتƦةسلǁ  تƋهيل إعادةو 
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شǌادة بكالوريا تقنية في السياحة قصد ưمان توفير مǌنيين متخصصين و مسيرين في  تƋسيس -

 .سياحة ميدان ال

 .بعد التدرج ما ىإلبالجامعات مƴ توسيعه " االقتصاد السياحي " فتح فرع   -

 .مǌن السياحة في النƲام الوطني للتكوين المǌني و التربية الوطنية إدماجمواصلة  -

 .مراكز جديدة للتكوين لمواجǌة الطلب المتوقƴ إنشاء ىالحƚ عل -

 .مƴ معاهد دولية متخصصة في التكوين ǎبرنامƝ للتبادل و تحسين المستو إعداد -

 نقاط الưعف الكبيرة في الجزائر إحدǎتدهور نوعية الخدمات تشكل اليوم  إن:  دعم النوعية - 3

  .لƦǌا السبب وجب االهتمام بƦǌا الجانب ومنحه عناية خاصة من طرف السلطات العمومية

  :ر حولالمقترحة لتحسين النوعية في هƦا المجال تتمحو األعمال أهم إن

  التقييس والتنƲيم ومراقبة النشاطات والمǌن في قطاع السياحة لية مواصلة عم -

في  ǌانƲام منح شǌادات النوعية المعتمدة في العالم والمعمول ب إلىتوعية المتعاملين باللجوء  -

 .ميدان السياحة المستدامة

 د المتعلقة بالنƲافة العموميةÜوالقواع لǘجراءاتتحسين محيط السياحة من خالل التطبيق الصارم  -

Üǁلǌحماية المست Üقافي حماية الصحةƛال ƚحماية الموارد الطبيعية والتراÜ من أƭاألشخا 

 .الدخول والتنقل للسياح إجراءاتتسǌيل  Üوالممتلكات

مراكز الحدود والفنادق المصنفة  المطاراتÜ Üيءصرف دائمة على مستوǎ الموان تبفتح مكا -

 .األسبوع أياموƦلǁ طيلة  Üسية للمدن السياحيةوالشوارع الرئي

- Üفتح خطوط جوية مباشرة  ǉالمتواجدة  األقطابباتجا ǁالسياحية والمدن السياحية خاصة تل

 .بالجنوب

 .للسياحة باتجاǉ الدول الكبرǎ الموفدة يتكƛيف خطوط نقل بحر -



- 123  - 

 المجǌوداتخر لǌا كل تس أنيجب  ستراتيجيةالاهǉƦ الوƲيفة  إن: دعم الترويƛ السياحي - 4

تتدعم وتتواصل من خالل المبادرة  أنوعلي جميƴ مستويات اإلنتاج السياحي كما يجب  ÜالمبƦولة

  :التالية باألعمال

) ONT( إعادة تنƲيم و تقوية أداة الترويƝ السياحي من خالل تدعيم الديوان الوطني للسياحة  -أ

  .كلة لهبالمǌام المو - بصفة فعالة-بما يسمح له القيام 

مخططات االتصال التي ينبغي  أناÜ  Ʀمخططات متعددة السنوات لالتصال المƌسساتي إعداد -ب

المƌسسات  يتعتمد عل أنسد العجز و ىإلترمي  Üهجومية وحتىتكون في المستقبل قوية  أن

 :الوطنية والدولية المتخصصة وتشمل مايلي

  .ǌاواالتصال الحديƛة و تعميم اإلعالماعتماد تقنيات  -

 .دعائم مكتوبة وسمعية و بصرية إعداد -

 .نجاز ونشر تحقيقات في المنشورات وقنوات التلفزيون المتخصصةإ -

السياحية لفائدة الصحافة المتخصصة و  األقطاب ǎمستو ىعل إعالميةتنƲيم رحالت استكشافية و -

 .األسفارصانعي 

 .الƣ... جميلة Üمǌرجان تيمقادمƛل تنƲيم مواسم ƛقافية Ʀات بعد دولي  -

مكانتǌا الطبيعية في البرامƝ المقبلة للترويƝ  تƋخƦ أنهǉƦ المǌمة يجب : األسواقدراسات  إعداد -ج

ات ùدفقùتات الùùدقيق توقعلتشمل ترقية االستƛمار والشراكة لت أيưاتمتد  أنوينبغي  Üوالتسويق

  .و اإليرادات و مناصب العمل بالقطاع السياحي

وية ùإشراǁ الحركة الجمع: معوية والمنƲمات المǌنية في الترويƝ السياحي إشراǁ الحركة الج - د

السكان  ǎقصد إنشاء ƛقافة سياحية حقيقية لد Üو توعية السكان بالفعل السياحي و انعكاساته االيجابية
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أما المنƲمات المǌنية فيتعين عليǌا أن تشكل قوة اقتراح فعلية و مشاركة إزاء السلطات  Üو توعيتǌم

  .المكانة التي تستحقǌا ىجل االرتقاء بالسياحة الجزائرية إلأعمومية من ال

ǉ-  اهرات الترويجيةƲالمتخصصة في الخارج و تدعيم الت Ưيف مشاركة القطاع في المعارƛتك

  . المنƲمة بالداخل

  :معوقات السياحة الجزائرية : رابعا 

يارات للمواقƴ والمسح الƭ ǐƦ من خالل الزائنقال أو اتقمعومجموعة من ال إحصاءلقد تم 

  :1تيǓابه مصالح وزارة السياحة وهǉƦ النقائƭ تم حصرها في  قامت

  :  Ʒياب نưرƔ لمنتجات السياحة الجزائرية - 1

- ƴمنة بصورة كافية بال صيانة مواقƛير مƹو.  

  .التمييز ىƹياب مواد مƛيرة للجاƦبية وقادرة عل -

متعلقة بالنشاط بين الفاعلين في ميدان ال األموراألساسية ƹياب التشاوروالتنسيق حول -

  .السياحة

2 -  ƚعف نوعية المنتوƮالسياحي:  

  : ةيخدمات السياحالƮعف نوعية  -أ  

  .تدني للنƲافة والصيانة في الفưاءات العمومية -

  . خدمات مرتفعة السعروƦات نوعية أقل مقارنة بدول الجوار -

  .ƹياب خدمات جƦابة -

  . حليةƹياب أعمال إلبراز المنتجات الم -

  .جد Ʈعيفة وƤات نوعية رديئة ةفندقو  إيواƅ  -ب

                                                 
 .53.، ص2008وزارة تهيئة اإلقليم البيئة و السياحة ، تشخيص و فحص السياحة الجزائریة ، جانفي  1
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  .عجز في طاقات االستقبال -

 ǎنسبيا بالنسبة للسكان المحليين أو مقارنة بمستومرتفعة  بƋسعارو  متƉكلة إيواءهياكل  -

  .جودتǌا

 .من الفنادق تستجيب للمعاييرالدوليةفقط % 10 -

  : Ʈعف نوعية النقل  -ج

مƴ تسعيرمبالƸ فيه  Üنقل كمية ونوعية متكيفة مƴ الطلب عدم القدرة على توفيرخدمات -

  .مقارنة مƴ شركات النقل الجوǐ لدول الجوار

  )و حƲيرة الطاسيلي Üاألهقار Üنحو المقاصد السياحية ( سوء الربط الجوǐ باتجاǉ الجنوب  -    

  :نقƫ في تكوين و تƉهيل المستخدمينو Ʈعف أداƅ وكاالت األسفار - 3

  االت األسفارƮعف أداƅ وك -أ

  .ƹياب التحكم في التقنيات الجديدة للسوق السياحة الدولية -

   .لكتروني من حجزوخدماتإلعدم التكييف مƴ الطرق العصرية للتسيير ا -

   .التي تحدد وجǌتǌم األسفاراألجنبيةخưوع استقبال السياح بالجنوب لوكاالت  -

  .ƹياب مخطط للتكوين المستمر -

   .ميƛاق يحكم المǌنةعدم وجود روعدم وجود تنƲيم لوكاالت السف -

% 10نحو الخارج  أسفارعمرة و % 80( الخارج  ىإلموجǌة نحو السياحة الموفدة  أنشطة -

  .حجز للتƦاكر% 10و) استقبال لوكاالت الجنوب 

  :المستخدمين تƉهيل تكوين و نقƫ في -ب

   .ومǌنية المستخدمين في المƌسسات والخدمات السياحية تƋهيلنقƭ في  -

  .متطلبات العرƯ السياحيلتكوين ƹير مالئمة نوعية  -
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  :واالتصال في السياحة اإلعالمتغلغل Ʈعيف لتكنولوجيا  - 4

السياحة ( ترقية الصحراء واالكتشاف الƛقافي ىنترنيت مƴ التركيزعلألعدم كفاية مواقƴ ا -

  )الصحراوية و الƛقافية

  .في قطاع السياحة وزن المتزايد لتكنولوجيا اإلعالم واالتصالصعوبة التكيف مƴ ال -

  :تسييروتنưيم Ʒير متكيف مع القطاƱ ،خدمات مالية - 5

  : مع القطاƱ بنوƿ و خدمات مالية Ʒير متكيفة -أ

  .مستوǐ البنوǁ والمƌسسات المستقبلة للسواح ىمة و ưعف وسائل الدفƴ علءعدم مال -

  .الخارج ىإلتسمح بتوطين العمليات سواء بالنسبة لالستقبال أو إيفاد السياح  قوانين ال -

  .تعارƯ في طريقة تمويل االستƛمار السياحي مƴ طبيعة النشاط -

   :تسيير وتنưيم Ʒير متكيف مع السياحة العصرية -ب

   .التƋشيراتاستخراج  إجراءاتالمبالغة في  -

   .الصعيد الوطني والدولي ىومتابعة تطورالسياحة عل مالتقيي تأدواƹياب  -

  :سويقعجز في الترقية والتو Ʒياب االمن - 6

  :Ʒياب األمن  -أ

  )اختطاف للسياح Üاưطرابات Üيƹياب األمن الصحيÜ الغƦائ(مشاكل متكررة ومتفرقة  -

  :عجز في الترقية والتسويق -ب

  .ưعف تسويق الوجǌة الجزائرية -

  .ưعف في التعاون بين مختلف القطاعات والشركاء في قطاع السياحة -

  .قنيات االتصال الحديƚمƴ ت ىتتماش و سائل ترقية متƉكلة وƹيرمƌهلة ال -

     .لمشاركة في الصالونات والمعارƯ في الخارجكا ƹÜياب أنشطة إعالمية -
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   .2025 )س.ت.ت.م(السياحيةللتهيئة  التوجيهيالمخطط  :الثالثالمبحث 

اإلطار االستراتيجي المرجعùي  ) SDAT2025*(يشكل المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية 

  1 .للسياسة السياحية في الجزائر

يعلن نƲرتǌا للتنمية السياحية الوطنية في مختلف Ʀ إ مخطط تقف الدولة إلى جانبهÜوهو

في ) 2025(والمدǎ الطويل  Ü)2015(المدǎ المتوسط  Ü)2009(فاق على المدǎ القصيرǓا

جزء من المخطط ) SDAT2025 (إطارالتنمية المستدامة Üوالمخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية

اإلقليم الǐƦ يبرز الكيفية التي تعتزم الدولة من خاللǌا ưمان التوازن الƛالƛيÜ العدالة الوطني لتǌيئة 

طرالتنمية المستدامة على مستوǎ البالد أيكولوجي في إلوالدعم ا ÜاالجتماعيةÜالفعالية االقتصادية

  .للعشرين سنة المقبلة ةبالنسب

علن الدولة من خاللǌا لجميƴ الفاعلين مƛل الوƛيقة التي تيالمخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية 

وهو أداة تترجم  2025Üفاق Ǔوجميƴ المناطق عن مشروعǌا السياحي اإلقليمي  Üوجميƴ القطاعات

Üقافية والتاريخية للبالدƛال Üمين القدرات الطبيعيةƛا في خدمة السياحة في  إرادة الدولة في تǌعưوو

 ليǌا على أنǌاإيجب النƲر  Üياحة أولوية وطنية للدولةولتحقيق القفزة المطلوبة وجعل الس .الجزائر

ا ƈيال مصدرلكونǌا بديال للمحروقات  اتشكل مورد ألنǌالم تعد خيارا بل أصبحت ưرورة 

  .للنưوب

 الناƝư لمسار طويل Ɲويتتال المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية وهو) SDAT(س .ت.ت.كان م

واسƴ مƴ الفاعلين الوطنيين والمحليين التشاورالبرات واألبحاƚ والتحقيقات والدراسات والخ من

Üƭوأعمال سياحية  العموميين والخوا Ɲولتحقيق أهداف المخطط االستراتيجي كان البد من برنام

  .2025فاق Ǔستراتيجية الجديدة للتǌيئة السياحية الƦات أولوية تمƛل األساس الجوهرǐ ل

  

                                                 
  17الخمسة وبرامج األعمال السياحية  ذات األولویة  ص تالحر آيا: ، المخطط االستراتيجي الجزائریةارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة وز - 1

                                 -*- SDAT/ Schéma Directeur d Aménagement Touristique    
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  2025المخطط االستراتيجي هداف أ:أوال 

   :اف العامةداأله /1

  :1 العامة وهي تستǌدف السياسة السياحية الجديدة ưمن هƦا المخطط جملة من األهداف      

  .التشغيل ÜالنموÜ الميزان التجارǐ والمالي واالستƛمار : تحسين التوازنات الكلية - أ

الصناعة التقليديةÜالنقل  (خرǎ أتوسيƴ اƛǓارالمترتبة عن هǉƦ السياسة إلى قطاعات  - ب

 ) Üالخدمات ÜالصناعةÜ الشغل 

 .دوليالالمساعدة على مجمعة المبادالت واالنفتاح سواء على الصعيد الوطني أو  - ت

ربƎدماج مفǌوم الديمومة من مجمل حلقة مويتعلق األ: ترقية السياحية والبيئيةالالتوفيق بين  - ث

 ) ن االجتماعي باالقتصادǐ وبالبيئة ااقر(التنمية السياحية 

فكون هǉƦ العناصر تمƛل عوامل جƦب هامة  :الƛقافي والشعائرƚÜ ǐ التاريخيتƛمين الترا  - ج

حماية حترام التنوع الƛقافي واعليǌا ) المستدامة ( Üفان استراتيجيات السياحة المتواصلة

 .في التنمية المحلية المساهمةالتراƚ و

رات في ياƚ تغيبرنامƝ بناء صورة الجزائر إلى إحد ميير: التحسين الدائم لصورة الجزائر  - ح

فاق تجعل منǌا سوقا ư ƈمن تجاǉ السوق الجزائريةÜاالتصورالǐƦ يحمله المتعاملون الدوليون 

   . هامة وليست ƛانوية

   2عدد األسرƔ المطلوب توفرها: 2015-2008األهداف المادية :  2

 مليون سائح في Ʋروف جيدةÜ تمتلǁ تونس اليوم 6.5جل استقبال أعلى سبيل المƛال ومن  - 

220.000 ǐسرير تجار.  

                                                 
  .17.صالخمسة وبرنامج األعمال السياحية ذات األولوية،   تالحر كيا: المخطط االستراتيجي وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة،  -  1

 
  .17.ص  ،نفس المرجع : وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة، المخطط االستراتيجي  - 2
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وباحترام نفس النسب  مليون سائحÜ 2.5هو استقبال  2015فاق ƈإن هدف الجزائر في  - 

  . سرير من النوعية الجيدة 75.000لدǎ الجيران فǌي تحتاج إلى 

أǐ  ما يقارب نصف قدرة االستقبال المتوقÜƴتحقيق هوهدف األقطاب Ʀات األولوية  - 

من الطرازالرفيƴ في المدǎ القصير جدا و  30.000دولي منǌا  سسريربمقا 40.000

  .سرير إưافي في المدǎ المتوسط 10.000

   .وقدد حدد المخطط سبعة أقطاب سياحية سنتطرق لǌا الحقا - 

 ) وƹير مباشر Ü يشكل مباشر(منصب شغل  400.000 توفير - 

  

  : 2015-2008األهداف النقدية للمرحلة :  3

يقدر االستƛمار العمومي  Üالسياحة اريخدممسطة األعمال لوƴư الجزائر على خان 

  .مليار دوالر أمريكي 2.5بù  2015-2008والخاƭ الưرورǐ بين 

Üمار اإلجماليƛيمكن تقدير االست Üƭالعمومي والخا  ǐير المادƹو ǐياكل الطبيعية (المادǌال

ات دوالر في استƛمار 55.000 دوالر لكل سرير يوƴư بكل الترتيباتÜ 60.000بù ) االتصال

  .دوالر في استƛمارات ƹير مادية 5000مادية و 

سرير التي يعتزم وưعǌا في األقطاب السياحية السبعة لالمتياز   40.000جل توفير أومن 

سنوات إلى ƹاية  7مليار على مدǎ  2.5يتوقƴ أن يزيد المبلƸ المخصƭ لƦǌا االستƛمار عن

)2015 ( ǐمليون دوالر سنويا 350أ .  

مليار دوالر  1يمكننا تصور جǌد إưافي بمبلƸ  السياحية السبعة لالمتيازÜبالنسبة لǖقطاب 

  .اليحأمريكي لكل باقي البالد يمكن توƲيفه إلزالة العجز البنيوǐ ال
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Üمارات العمومية في األقطاب السبعةƛنا أما حصة االستƲا احتفƦنسبة االعتبارية بال وإ

 ùمار العموم% 15المقدرة بƛي بالنسبة لحصة االست) ǐير المادƹو ǐبما فيه الماد(Ü  يتوجب على

سبƴ سنوات الخاصة  7مليون دوالر على مدǎ  375التكفل بù) بكل وزاراتǌا ( السلطات العمومية

Üباالقطاب السياحية السبعة لالمتياز  ǐمليون دوالر سنويا 54أ    .  

  :جدول لبيان الخطة باألرقام يوفيما يل

  

  Ɔ2015فاقباألرقام خطة األعمال ) 21(جدول رقم 
  2015  2007  السنة

Ɲمليون 2.5  مليون 1.7  عدد السوا  
Ɣا 84.869  عدد األسرǌهيلƋسريرفخم75000  يعاد ت  

  %3  %1.7  المساهمة في الناتƛ المحلي الخام
  2000إلى  1500 250  )مليون دوالر(إيرادات 

مباشرƔ وƷيرمناصب الشغل
Ɣمباشر  

200.000 400.000  

  91600 51200 داƷوجيةتكوين مقاعد بي
   18المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية برنامƝ األعمال Ʀات األولوية  ƭ : المصدر

من خالل الجدول نالحƲ ان مستوǎ التطور الخاƭ بعدد السواح المتوقƴ مƴ نǌاية الفترة 

Ǝن مستوǎ التطور سرة فǓاما عدد ا ư2007Üعف ما هو محقق سنة 1.47كان في حدود 

  .سريرا 159868ليتصبح الطاقة االجمالية مساوية لمتاح حاليا  ưعف ماهو 1.8حدد ب فالمستǌد

مرة مƴ نǌاية  1.3معدل تطور قدر ب بأما مساهمة القطاع في الناتƝ المحلي الخام فكانت 

مرات أưعاف  9الى  7يرادات السياحية بما يقارب إلفي حين قدرت الزيادة في ا 2015Üالفترة 

بينما قدرت الزيادة في عدد المناصب التي يوفرها قطاع السياحة في حدود  2007Üمقارنة بسنة 
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كما وưعت الخطة تصور لتطوير اليد العاملة المƌهلة  2007Üالưعف مقارنة بما هو موجود سنة 

  .امقعدا بيداƹوجي 142800في نǌاية الفترة لتبلƸ المناصب البيداƹوجية المتاحة 

    

  :ة المشاريع Ƥات األولوي:  4

) SDAT(ر المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية القد تم تحديد المشاريƦ ƴات األولوية في اط

Üǉانجاز ǐا الجارǌمتقدم  فمن Ưأوما هو محل دراسة وعر.  

  سرير  29.386عدد األسرة من كل األنواع يقدر بHOTELS DE Chaîne  ùفنادق السلسلة  - أ

مبرمجة مخصصة للتوسƴ السياحي ومصممة وأرưيات جديدة  Üعشرون قرية سياحية متميزة - ب

 .تناسب مƴ الطلب الدولي والطلب الوطنيتل

   :امتيازفي ستة أقطاب سياحية ب اسياحي امشروع 80انطالق  - ت

  .المشاريع قيد االنجاز باألقطاب السياحية لالمتياز) 22(جدول رقم 
  عدد المشاريع   األقطاب السياحية بامتياز 

 شمال شرق
  شمال وسط ال
    Ʒربشمال ال
  الواحات  يغربالجنوب ال
  توات قورارƔ يغربالجنوب ال

  األهقارالجنوب الكبير 

23  
32  
18  
04  
02  
01  

Ʊ80 المجمو  

  
  .Ü ƭ.19المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية برنامƝ األعمال Ʀات األولوية: لمصدرا
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قطاب السياحية باأل نجازإلينتƲرأن تساهم مجموع المشاريƴ قيد االجدول السابق خالل من 

منصب شغل بعد االنتǌاء من  8000سريرا وتوفير 5986الستة إلى تحقيق طاقة ايواء جديدة تقدرب

  .نجازإلا

  

  بصدد االنطالقالتي هي الفنادق التي شرƱ فيها و ) :23(جدول رقم 
  عدد األسرƔ  عدد الفنادق               األقطاب 

  ق القطب السياحي شمال شر
  القطب السياحي شمال وسط 
  القطب السياحي شمال Ʒرب 

  القطب السياحي جنوب شرق الواحات
  القطب السياحي جنوب Ʒرب توات 

  القطب السياحي الجنوب الكبير طاسيلي 
  القطب السياحي الجنوب الكبير   

86 
49  
85  
26  
23  
01  
04  

5965 
9295  

10.146  
2092  
1513  

150  
225  

 Ʊ29386 274  المجمو  
  .الجدول من إعداد الباحث: لمصدرا

نجازجزء إوالتي شرع في  Üالمشاريƴ المنتƲر تحقيقǌان أنالحƲ ) 23(من الجدول رقم 

 سريرا 29386في تطويرالحưيرة الفندقية بمايقارب تساهم س Üومنǌا ماهو بصدد االنطالق Üمنǌا

  .مشروعا موزعة على كامل األقطاب السياحية 274وقد بلƸ عددها 
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  السياحية ǌالقر) 24(جدول رقم 
  االسرƔ  المستثمر اسم المشروƱ  األقطاب

 القطب السياحي شمال شرق
 "     "       "        "  
  شمال وسط "       "        
 "    "       "        "  
 "      "       "       "  
 "     "       "       "  
 "    "        "      "  
     "      "   "     "  
 "    "       "      "  
 "     "       "     "  
 "     "       "    "  
 "      "      "    "  
  شمال ƹرب "   "     
 "      "     "   "  
 "      "    "   "  
  جنوب ƹرب "   "     
  شمال وسط  "    "     

 القرية السياحية مسيدة
  سيدǐ سالم "       "    
  اقريون بجاية "    "      
  صيران بومرداس "     "     
     "MEDISEA  بومرداس  
  عين طاية  الجزائر "   "   
  موريتي  الجزائر "   "   

  الساحل  الجزائر "    "    
  سيدǐ فرج الجزائر "   "    

  زرالدة"    "      
  العقيد عباس تيبازة "    "  

  واد بالح سيزارǐ تيبازة "   " 
  م السياحي وهران الحل

  هيليوس كرستيل  وهران 
  موسكاردا تلمسان

   .أدرار–تيميمون  ينقصر ماس
  حديقة ديتا الجزائر 

  ELLCتية االشركة االمار
  الشركة السعودية سيدار 

  سيفيتال 
  ELLCتية االشركة االمار

  االمريكية التونسية الجزائرية سياح  "   
  ويتية الك والمجموعة ELLCتية االشركة االمار

   EMIRALتية االمجموعة االمار
  شركة التنمية الفندقية الجزائر 

  تية القدرة االشركة االمار
  الشركة السعودية سيدار 

  تية اعمار االشركة االمار
  مجموعة سيفيتال 

  مراƷ وهران 
  اقامة هيليو فرنسا 

   ELLCتية االشركة االمار
   SIDمجموعة الجنوب 
   ELLCتية االمجموعة االمار

2440.  
4938 .  

1282.  
2697.  

17510.  
5985.  
2004.  
460.  
360.  

6885.  
1240.  
1426.  
5900.  
220.  
732.  
92.  

1000 .  

  55166  وøøøøøøøƱمøøøجøمøال
  .من إعداد الباحث:المصدر 

قرية  17نجازها عددها إمجموع القرǎ السياحية المقررأن نسجل ) 24(من الجدول رقم 

  : القطاب السياحية على النحو التاليوقد جاءت موزعة على ا Üسياحية

  .سريرا 7378يواء مقدرة ب إسياحية وبطاقة  قرǎ 02قطب السياحي شمال شرق بعدد ال - 

 .  سريرا 92يواء تقدر ب  إالقطب جنوب ƹرب بقرية واحدة Ʀات طاقة  - 

 .سريرا 6852يواء تقدر ب إقرǎ سياحية بطاقة  03شمال ƹرب القطب  - 

 .سريرا 40844يواء إقرية سياحية بطاقة  11القطب السياحي شمال وسط  - 

  

  



- 134  - 

  الخمس لتفعيل السياحة الجزائرية  تالحركيا: ثانيا 

الخمس الطريق إلنعاƫ سريƴ ومستدام للسياحة مدعومة بعودة الجزائر إلى  تتشكل الحركيا

Üا االستراتيجي الساحة الدوليةǌوموقع.  

لمكان والدور الǐƦ يتعين على السياحة أن ويدعو هƦا المعطى اليوم وبقوة إلى إعادة االعتبار ل

ư ن متلعبهƈ ا أية سياسة للتنمية المستدامةتفاق التحكم في الرهانات التيǌقوم عليÜ سو Ɲتشرع برام

في تفعيل التحول السياحي للجزائر بواسطة  2008العمل السياحية Ʀات األولوية ابتداء من سنة 

عن طريق إطالق األقطاب السياحية األولى لالمتياز  وƦلÜ  ǁمưاعفة جاƦبية وشǌرة وجǌة الجزائر

 سياحية األولى لالمتياز المدرجة كمشاريƦ ƴات أولوية وكروافƴ لالنطالق السياحي ابتداءال ǎقرالأو

الشراكة  مÜ ƴوعية السياحيةلنونشر مخطط ا مدعمة بمخطط تسويق واتصالÜ 2008عام  من

أÜ  ǐماليةالمرافقة الق العمل عن طريق الشراكة وسينأǐ ترقية التواصلية وت Üالعمومية والخاصة

التي يقوم بǌا دعم األنشطة السياحية بǌدف عملي Ʀا طابƴ يكون  Üللتمويل يتنفيƦ مخطط عمليات

 للمساهمة في ترقية القطاع  جƦب المستƛمرين المحليين والدوليين العمل علىو Üالمرقون والمطورون

  1:هǉƦ الحركيات في اǓتي  جزونو

  مخطط وجǌة الجزائر  - 1

 .األقطاب السياحية السبعة لالمتياز الوجǌات الناشئة للوجǌة الجديدة للجزائر - 2

 مخطط نوعية السياحية  - 3

 الشراكة العمومية والخاصة  - 4

 مخطط التمويل  - 5

  

                                                 
    .4.ص، 2008السياحية ذات األولویة  جانفي  الحرآيات الخمسة وبرامج األعمال ،المخطط االستراتيجي.وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة  1
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  :مخطط وجهة الجزائر  -1

من يتعين على الجزائر كبلد سياحي أن تكون ممƛلة في المواقƴ الرئيسية الموفدة للزبائن 

Üةǌج Üنيةǌتعاون بين كل الطاقات االجتماعية الم ƚعلى أساس إستراتيجية تسويق خطة  وإحدا

ǎة أخرǌعمل من ج  ƴưة الجزائر منافسة على تكون ترمي إلى وǌالفيه وج ǎوقادرة  دوليالمستو

   ومنتجة اقتصاديا واجتماعيا Ü)التسليةÜ الراحةÜ والعطل ( على تلبية االحتياجات الوطنية في 

صور الفوưى ( السلبية تهنياƦفالجزائر اليوم تعاني فيما يتعلق بصورتǌاÜ من بعƯ ال

ختيار اوأيưا من ƹياب الصورة واالستƛمار السياحيÜ لƦلǁ عليǌا  Ü)انعدام األمنÜ واالنغالق

  .تمكن من تƛبيتǌا كوجǌة سياحية كاملةتأوراقǌا القوية بغية تقويم صورتǌا حتى 

برز أ لجزائر مسƋلة أساسية لتصبح وجǌة سياحية كاملة تنافسيةÜ تكونوتبقى ترقية صورة ا

  .مالمحǌا األصالةÜ االبتكار والنوعية

 ùمر بǓيتعلق ا ǎوبعبارة أخر :  

ƌية رعطاء إلإعادة االعتبار للتنافسية السياحية للجزائر بفưل استراتيجيه التسويق السياحي  -

 اوتسجيله منتوج منتوجƦ Üلǁ يجب ابتكار عالمةÜجل أومن Ü )الجزائرلصورة (جديدة وقراءة 

 خطط تسويق وجǌةمسعى الجديد لمÜ ويجب أن يرتكز الLogoبشعار  امزود اجزائري اسياحي

  : 1على سبعة قواعد أساسية وưرورية الجزائر

  : الشروط السبعة إلنجاƝ مخطط تسويق وجهة الجزائر / 1- 1

الصورة               عادة إو لغزواألسواق لعدة سنواتÜÜ مستمرةأǐ اختياروưعية هجومية :  ثقافة وƤهنية -

  .جل االتصال والبيƴأوإعداد السوق من 

                                                 
  .25.ص،مرجع سابق :  المخطط االستراتيجي، وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة 1
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تجنيد وسائل االتصال الحديƛة               و Üتنشيط وتنسيق متناسب ودائم لكل مخطط التسويق :االلتزام  -

    .مطلب لالحترافية والنوعيةهي ưرورية وو Ü)ماليةÜ بشريةÜوتقنية(

شاشات فيديو  انترنتÜ أفالم ÜأقراÜ ƭ صفقاتÜ(اللجوء إلى التنشيط باإلعالم المتعدد   :األدوات  -

  .)Üفưاءات مرئية 

جناح بكل : يستراتيجية على المستوǎ الوطنامراقبة ورصد  وưعية يتبن: فƮاƅات االتصال -

Üائف ي قطب امتيازƲوفر خمس و )Üاالستقبال Üاإلعالم Üاء المحالتưف ÜƯاءات  المعارưف

  ."كفưاء لرصد األسواق الدولية "استخدام بيت الجزائر  :على المستوǎ الدولي  Ü)الصور 

التنسيق و امتالǁ مرجƴ مشترǁ للتجانسÜ شراكة فعالة على المستوǎ المحلي والدوليÜ:سعى لما -

Üتوحيد العمل ل والتعاونƴيئات مǌالوكالة الوطنية الجزائرية للسياحة :كافة ال )ONAT(Ü  الوكالة

ǌيكلة والمحافƲة على ال ربط السياسات القطاعيةÜو تشجيƴل ودار الجزائرONT (Ü(الوطنية للسياحة 

  .الشركاء والمحترفين

  .ياس المقارنة Üاالستباق والتفاعلجعل الرصد أداة إرشاد وقياس لù ق : سعىمال -

  :المستهدفة بعكانية األراألسواق الثالثة المطلوب المحافưة عليها والفئات الس/ 1-2

تعزيز جاƦبية وجǌة الجزائر بالتموقƴ بالصورة على مستوǎ األسواق المطلوب  يجب      

 ففي المرحلة األولى يجب منح األولوية لǖسواق Üعليǌا والفئات السكانية المستǌدفة ةحفاƲمال

ǉ كما يتعين تحديد عليǌا مƴ حصر الفروع والمنتوج الواجب تطوير ةحفاƲمالمطلوب ال الواعدة

Üاألسواق ǉƦǌي  األهداف لǌدفة فǌأما الفئات المستƴأرب:  

  السياح المحليون  - 1

 الجزائريون المقيمون بالخارج  - 2

 السن في األسواق المطلوب المحافƲة عليǌا  ومتوسط - 3

 عليǌا ةحفاƲمالسياح في مدن البلدان المطلوب ال  - 4
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  .المختارة ق وتƛبيت الفروعوبشكل مفصل يحدد المخطط الموالي األهداف واألسوا
  

  مخطط الوجهة حسب األهداف الفروع واألسواق) 25(جدول رقم 

أهداف التسويق في   الفروع المختارة    األسواق المستهدفة 
  المخطط

  السوق الداخلية 
  الجزائريون المقيمون  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الجزائريون غير المقيمين - 2

مات المواد الواسعة االستǌالǁ في الحما
البحرية Üسوق المتعة Üالتسلية حول المدن 

  العالج والصحة 
 ǐالتعبد  
  التجوال 

  الرياưي 

البديل الجاƦب بالنسبة (تحديد التدفقات 
التحريƯ على الƦهاب ) اورةجللوجǌات الم

للعطل Üتطوير استǌالǁ التسلية الجوارية 
Üالسنة ǎالسياحة  على مد ǁالǌاست ƴتشجي

Üفاهية  بغية تحسين الصحية والر العالجية
  .الصحة العمومية 

 )Niche(منتوج الفروع الجديدة
  السياحة الصحية 
  اعمال ومƌتمرات

ƛقافي Üحدƛي Üاكتشاف الحرف والمǌارة 
  والمواقƴ االƛرية

  اتجاهات الجنوب 
 ƭالقت ǐالصيد البحرÜ السياحة الزراعية  

  انشطة السليح 

تحديد التدفقات باقتراح منتوج Ʀو قيمة 
زيادة النفقة السياحية Üتنمية  ưافية عاليةÜا

المنتوج المتمحورحول الفروع المƛƌرة في 
Üداف جيل السن  الصورة االيجابيةǌاست

 ƚالƛال.  

Üǐتسويق المتعة التسلية االستجمام البحر
Üحول المدن Üقافيƛاكرة  الƦسياحة ال

 ƴالمواقÜ ةƛالحديÜ ارةǌاكتشاف الحرف والمÜ
    االƛرية التعبدية

الحفاƲ على اقامة الجزائريين ƹير المقيمين 
Üاعفة االقاماتưزيادة القيمة   تطوير وم

راء ƹا في كل اقامةÜ) االستǌالǁ(المưافة 
  االقامة بعرƯ جƦاب ومتعدد 

  
  .26الحركات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية ص:المخطط االستراتيجي : المصدر

  
تنظم األسواق  )مخطط الوجهة حسب األهداف الفروع واألسواق( من خالل الجدول السابق

وقد حددت أهداف  -الجزائريون غير المقيمين و الجزائريون المقيمون- السوق الداخلية المستǌدفة

التحريƯ على  مƴ اورةجالبديل الجاƦب بالنسبة للوجǌات المالتسويق في المخطط في تطوير 
تشجيƴ استǌالǁ السياحة و Üسلية الجوارية على مدǎ السنةتطوير استǌالǁ التو ÜالƦهاب للعطل

Üالصحية والرفاهية العالجيةÜ  راء اإƹاب ومتعددإلƦج Ưن غير يبالنسبة للجزائري قامة بعر

 .  ستهالكالوذلك بتنمية وتطوير العديد من المنتوجات السياحية الواسعة ا ،المقيمين
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  الفروع واألسواقمخطط الوجهة حسب األهداف ) : 26(جدول رقم 
  

 ةحفاظماالسواق المطلوب ال
  عليها 

  اهداف مخطط التسويق   الفروع المختارة 

  االهداف ذات االولوية 
االسواق التقليدية المرسلة للسياح نحو 

  الجزائر
  فرنسا 
  اسبانيا 
  ايطاليا 
  المانيا  

  

  اتجاهات الجنوب ،الثقافي 
السياحة العالجية والصحية ذات الطراز 

  ع الرفي
  مؤتمرات / اعمال

  فروع تكميلية ثقافية وتعبدية 
المنتوج النوعي ،الصيد ، الغطس في 

  استكشاف المغاور

  اعادة الثقة -
تحديد صورة الجزائر باالعتماد على  -

ميزتها الرئيسية بالنسبة لوجهات المغرب 
  وتونس ،الصحراء على ابواب افريقيا 

سحر  يز على القيم العاطفية القومية،كالتر -
الصحراء في مواجهة السياحة الشعبية 

 ƚاالصطناعية والمركبة للترا  
  التركيز على الجوارية  -
اظهار وتامين طريقة استهالك سياحية  -

  محترمة ودائمة بسياحة مسؤولة 
التطور والمحافظة على التدفقات وتشجيع  -

  االستهالك 

  االسواق الواعدة 
  بريطانيا -
 هولندا -
 النمسا  -
  لدول االسكندينافية ا -

  مستقبل االسيوية وذات االسواق البعيدة
  )الصين ،واليابان (  

 السوق الروسية   
  سواق امريكا الشماليةأ
  ) كندا ،الواليات المتحدة (  

  اتجاهات الجنوب ،الحمامات البحرية   دول الخليج 
  مؤتمرات / اعمال

  صيد ثقافي ،عالجي وصحي /صيد بحري 

لى الشركات لجعل زبائنها التركيز ع
يستهلكون المنتوج السياحي ذو القيمة 

  المضافة العالية 
  التركيز على المواقع والمناسبات الدينية  

  .27.ص.الحركات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية: المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية:  المصدر
 

تمƛل السوق  لمخطط حدد مجموع الدول التيالجدول السابق نالحظ أن هدف اخالل من 

ưافة إلى إلبا Üإيطاليا والمانيا Üسبانياإة للعرƯ السياحي الجزائرǐ و المتمƛلة في فرنسا ويالتقليد

و هناǁ بلدان بعيدة يمكن  Üواعدة بالنسبة للعرƯ السياحي الجزائرǐ امجموع الدول التي تمƛل سوق

  .جǌة السياحية الجزائريةادراجǌا لتنمية الطلب السياحي نحوالو

والتي يƋتي على  Üكما تم ưبط المنتوجات السياحية المفưلة من قبل سائحي هǉƦ البلدان

و باقي  Üالسياحة العالجية Üالصيد Üنواع أخرǎ منǌا سياحة المƌتمراتأرأسǌا السياحة الصحراوية و

  .الجزائرǐالسياحي نواع السياحية التي يوفرها السوق ألا

هǉƦ مخطط مخطط لكيفيات تسويق هǉƦ المنتجات السياحية وسبل التƛƋيرعلى كما حدد ال

على تنمية و استقطاب  والعمل من جǌة أخرÜ ǎسواق التقليديةألتطوير جحم الطلب من ااألسواق ل
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ونشيرهنا لưرورة دراسة ƛقافة وميول وإتجاهات  Üسياح جدد من األسواق البعيدة واألسواق الواعدة

         . ستمرارية حركتǌم نحو الجزائرامصدرة للسياحة كƋداة لزيادة والدول االولى ال

  :األقطاب السياحية لالمتياز -2

القطب السياحي هو تركيبة من القرǎ السياحية لالمتياز في رقعة جغرافية معينة مزودة 

التنمية في تعاون مƴ مشروع  رات السياحيةÜوالتسليةÜ األنشطة السياحية والد: بتجǌيزات اإلقامة

يدمƝ المنطق االجتماعي  متعدد األبعادÜ يستجيب لطلب السوق ويتمتƴ باالستقالليةÜو Üالمحلية

التجارية األخƦ بعين  Ü)ميزات اإلقليم  خاصاتÜ(اإلقليمية  الƛقافيةÜ )االحتياجات األولية للسكان(

نطقة أوعدة مناطق كما يمكن لرقعته الجغرافية أن تدمƝ م. االعتبار التوقعات Üمتطلبات السوق

  .)ZET(لتوسƴ السياحي ل

  : 1وقد حدد المخطط التوجيǌي لتǌيئة السياحة لسبعة أقطاب سياحية لالمتياز

سكيكدة Üقالمة  عنابةÜالطارفPOT-N.E : (Ü(شرق  –القطب السياحي لالمتياز شمال  -

ÜتبسةÜ اهراس سوق. 

البليدة  بومرداسÜ ÜتيبازةÜالجزائر ): POT-N.C(وسط  –القطب السياحي لالمتياز الشمال  -

 .بجاية تيزǐ وزوÜ البويرةÜ المديةÜ عين الدفلىÜÜ الشلف

 عين تيموشنت مستغانم Üوهرانƹ)POT-N.O  :(Üرب –القطب السياحي لالمتياز الشمال  -

Üتلمسان معسكر Üبلعباس ǐليزان سيدƹ. 

 الوادÜ بسكرةÜ الواحاتƹ ÜردايةPOT-S.E :(Ü(شرق –القطب السياحي لالمتياز جنوب  -

  .المنيعة

                                                 
  .45 .ص، مرجع سابق  ، المخطط االستراتيجي.وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة  1
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طرق  القرارةÜ ب تواتƹ)POT-S.O :(Üرب –القطب السياحي لالمتياز جنوب  -

Üالقصورادرار Üبشار تيميمون. 

 .جانيت اليزÜǐ اجرÜن طاسيليPOT-G.S : (Ü(القطب السياحي لالمتياز الجنوب الكبير  -

  .تامنراست درارÜأ): POT-G.S(القطب السياحي لالمتياز الجنوب الكبير  -

شكل كل قطب من األقطاب السبعة من عدة مركبات تستدعي وưعǌا في تكامل ووفقا ويت

لقدراتǌا بحيƚ تستجيب لتوقعات مختلف أنواع الزبائن وهƦا بتوفيرمنتوجات سياحية متعددة 

Üوع رئيسي ومسطر و ومتنوعةưدف إلى تعريف كل قطب من خالل موǌم من أن المخطط يƹبالر

شمالي  ƹربيÜ قطب صحراوǐ جنوبيSa Signature (Ü(عالمته  ويحدد هويته ويمنحه صورته 

السياحة  Üسياحة االستجمام Üالسياحة الصحراوية(و يرتكز على موưوع رئيسي  Üالƹ....ƣربي 

  . ƹير انه يخوƯ في المواưيƴ األخرǎ قصد تجنب أحادية الوƲيفة) العالجية و الصحية 

وتستخدم  زتنوع سياحي على كافة اإلقليمÜبروبسيسمح تحديد األقطاب السياحية لالمتياز 

  .كنقطة ارتكازوكقاطرة للتطويرالسياحي

من بناء هǉƦ األقطاب السبعة هو تحريǁ الرافƴ الǐƦ يسǌل االنتشار  ىإن الǌدف المتوخ

  :السياحي في كافة التراب الوطني ويحقق األهداف اǓتية

  .لتنمية المتوازنةا ÜالجاƦبية و استمرارية األقاليم Üتسǌيل التنافسية -

السياحة  Üسياحة المدن و األعمال Üسياحة الحمامات البحرية Üالتطويروفقا لميزاتǌم -

  .السياحة النوعية Üالسياحة الƛقافية و التعبدية Üةالصحية و الترفيǌي Üالسياحة العالجية Üراويةùالصح

جتماعية واالقتصادية على تكامل األنشطة االبو Üالسماح بوصل جيد لمختلف المركبات السياحية -

  .كامل تراب القطب

  .ưمان امتياز الصورة النوعية لوجǌة الجزائر الجديدة -

  .شراǁ السكان المحليينإ -
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  :مخطط النوعية السياحية  -3

        Üروريا في الدول السياحية الكبيرةư ا الفلسفة التي  لقد أصبحت النوعية اليوم مطلباǌإن

فǌو يرتكز على التكوين  ي إلى تطوير نوعية العرƯ السياحي الوطنيÜجعلت مخطط السياحة يرم

والتعليم كما يدرج تكنولوجيات اإلعالم واالتصال في تناسق مƴ تطور المنتوج السياحي في العالم 

  : Ü1وتǌدف الحركية الƛالƛة إلى

" السياحية النوعية " إطالق مخطط النوعية السياحية مƴ الرƹبة في االنưمام لماركة موحدة  -

  وهي حصيلة كل مسعى نوعي 

موقƴ منƦ اǓن ưمن منƲور تحسين النوعية والعرƯ السياحي وتشجيƴ ترقيته في تال -

 .الجزائروفي الخارج

 بعƚ ديناميكية تقويم وترقية الوجǌة السياحية للجزائر  -

  :فالمخطط النوعي للسياحة هو

 .تحسين النوعية وتطويرالعرƯ السياحي -

 .للمحترفينمنح رƌية جديدة  -

 .حƚ المتعاملين في السياحة على العمل بƎجراءات النوعية -

 .رة الجزائر وترقيتǌا كوجǌة نوعيةنشر صو -

  .اعتالء موقƴ ممتاز بين الوجǌات السياحية العالمية  -

ويعتمد مخطط النوعية السياحية على المƌسسات الشريكة ويتعلق تنفيǉƦ في المرحلة األولى 

  .بƋربعة شركاء

 )يعاد تصنيفه  فندق مصنف أو 200(لكبرǎ من الحƲيرة الفندقية الحصة ا -

                                                 
  .47. ،المرجع السابق ،ص األعمال السياحية ذات األولوية الحركات الخمسة وبرامج، المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 1
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  .طعام الفاخراإل -

  .وكاالت السياحة والسفر -

  .الغرف السياحية المحلية -

 أما إجراءات التنفيƦ للمخطط فǌي تƋتي من خالل اإلعالن عن األهداف ومسعى مخطط

  : 1فين على مستوǎويتم تقييم التزامات المحتر السياحة وتحديد التزاماتهÜنوعية 

   .االتصال/اإلعالم  -

  .االستقبال الشخصي -

  .كفاءة العمال -

  .النƲافة والصيانة -

  .المورد المحلي) تƛمين(تقويم  -

 .)المواقƴ (مراقبة األماكن  -

Üأصبح تكوين المورد  2025وقصد االستجابة للǌدف المادǐ والنقدǐ في مخطط األعمال 

Üرورياư أمرا ǐة البشرƛالƛ ستراتيجية للتكويناأهداف  وقد حددتÜ  ير الجزائر سياحياưقصد تح

   2025في 

  احترافية القيادات وعمال التاطير في المدارس السياحيةÜالكفاءات Üتعزيز القدرات التنƲيمية -

 مدارسبتƋهيل المƌطرين البيداƹوجيين  ưÜمان الميزة التنافسية للبرامƝ البيداƹوجية -

 السياحة

 .اعتماد التصديق والتسجيل الرسمي لتربية والتكوين السياحيÜإعداد مقاييس االمتياز ل -

 .االبتكار واستعمال التكنولوجيات اإلعالم واالتصال في مخطط النوعية السياحية  -

                                                 
 .49. ،المرجع السابق ، ص الحركات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية ،المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 1
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من خالل التسويق عبراالنترنت كونǌا عملية تسمح بالعرƯ المباشرللمنتوج والخدمات 

ية الخدمات والمحتويات لالنترنت هي التي وتبقى نوع االنترنتÜ يالسياحية لعدد كبيرمن مستخدم

وعرƯ المواد  Üمن خالل السمعة الجيدة للماركة وسǌولة الحجز عبراالنترنت الفارقƚÜ تحد

  .النوعية النادرة

  :الخاصة –مخطط الشراكة العمومية  -4

يمكن و يمكن تصور تنمية دائمة للسياحة دون تعاون فعال بين القطاع العمومي والخاÜƭ ال        

الخاصة عندما يعمل ويتحرǁ المتعاملون العموميون والخواƭ -الحديƚ عن الشراكة العمومية

Üر فعالية للطلب الجماعيƛسوية لالستجابة األك Üاألخطارواألرب وعن طريق تقسيم المواردùùاح 

   .وحين يلعب كل واحد دورǉ في عملية التنمية بصفة عامة والسياحية بصفة خاصة

خاصة في تǌيئة اإلقليم  دورا ưروريا في المجال السياحيÜ تمارسدولة وإƦا كانت ال

كما أنǌا  ت القاعدية كالمطارات والطرق في خدمة السياحةƉÜوحماية المناƲرالعامة ووƴư المنش

Üام العام واألمنƲر على النǌو تسÜف تديرالمتاحف والصروح التاريخيةƎ منưي ƭن القطاع الخا

ƛمن ويسوق األمالǁ والخدمات التي تưعǌا الدولة يÜ الستغالل السياحيأساسيات االستƛمارات وا

  .تحت تصرفه

 النقلÜ: فالمنتوج السياحي هو محصلة تداخل العديد من العوامل للوصول إلى منتوج نوعي

أما المعنيون فǌم عدد كبير من  الÜƣ...مسارح  مصارفÜ هياكل االستقبالÜ المناÜ ÜƢاالستقبال

  .ن والخواƭيوميالمتعاملين العم

  :كةاأهداف مخطط الشر

الخاصة التي –السياحة ưمن المقاربة التواصلية بين القطاعات والشراكة العمومية تندرج 

توصل الشبكة السياحية من طرف إلى طرف وبغية الوصول إلى جعل وجǌة الجزائر أكƛر جاƦبية 
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الدولة  القطاعات االقتصاديةÜ(وتنافسيةÜ يجب على كامل األطراف المنخرطة في العمل السياحي 

ƭالقطاع الخاÜ ( على توفيرأسباب النجاح وهيالعمل :  

تكنولوجيا اإلعالم  الطاقةÜ النƲافة ÜالمياÜǉ:تحسين الخدمات القاعدية في المواقƴ السياحية  -

   .واالتصال

  .تسǌيل الوصول إلى المواقƴ السياحية والقرǎ السياحية لالمتياز -

  .ين المستمرتحسين النوعية بالتكو -

  .توفير األمن السياحي -

  .صيانة الƛروة الطبيعية والبيئية -

  .ةيلسياحللمقاصد ا ةاحترام الطاقة االستيعابي -

وصل الشبكة السياحية وجعلǌا منسجمة تبني  هو :الخاصة–مسعى مخطط الشراكة العمومية 

 .ربط الشركاءبستراتيجية التجميƴ ا

العاملين في شبكة اإلنتاج وتوزيƴ المنتوج السياحي جل شراكة بين مختلف الفاعلين أمن 

)Üأصحاب الفنادق Üالوكاالت السياحية Üǁالمرشدين السياحيين  البنو...ƣمن ) ال ǁلƦة أوǌجل مواج

  .المنافسة األجنبية وتحقيق منتوج سياحي نوعي

أكƛر  هو جعل الوجǌة الجزائرية )مخطط الشراكة(الدولة من خالل الحركية الرابعة  هدفإن 

بالدولة إلى مصاف البلدان السياحية يجب  ىولبلوƷ مستوǎ نƝư سياحي يرق ÜجاƦبية وتنافسية

  .شراǁ كافة القطاعات والمƌسسات في عملية التنمية السياحيةإالعمل على 

    :مخطط تمويل السياحة -5

ƛمارات ưخمة تطلب استتكونǌا صناعة ƛقيلة لبعين االعتبارخصوصية قطاع السياحية  اخƦأ        

مخطط التوجيǌي لتǌيئة السياحة جاء الن Ǝفمن جǌة أخرƦ ǎات عوائد بطيئة كونǌا من جǌة و
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رقي أو المطور مبالحركية الخامسة لمعالجة هǉƦ المعادلة الصعبة من خالل دعم ومرافقة الشريǁ ال

  من خالل مخطط التمويل 

  :1األهداف الخمسة لمخطط تمويل السياحة -أ

ن عملية تحسين الربح الداخلي Ǝف ن السياحة صناعة Ʀات عائد استƛمارǐ بطÜƐأانطالقا من 

Üǁدف للشريǌا كÜلمرقي والمطور Üو هو  تتطلب إيجاد دعم ومرافقة من الدولة في العمليات الخمس

  :كما تبينه النقاط التاليةدور مخطط التمويل 

  .PMEحماية ومرافقة المƌسسة السياحية الصغيرة والمتوسطة  -

  .ǌر على تجنيب المشاريƴ السياحية التوقف والƦوبانالس -

  .جƦب وحماية كبارالمستƛمرين الوطنيين واألجانب -

  .ة والماليةيتشجيƴ االستƛمار في القطاع السياحي باللجوء إلى الحوافز الưريب -

- Üيل وتكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحيةǌتس  ǁمار في إطاربنƛوبخاصة االست

 .)قيد الدراسة على مستوǎ الحكومة (سياحي االستƛمار ال

  :2بùيتعلق األمر : محتوǌ مخطط تمويل السياحة  -ب

- Üالقرار Ʀبالمساعدة في اتخا ƴمرين المرقيين وأصحاب المشاريƛفي تقدير  مرافقة المست

  .المخاطروفي تمويل عتاد االستغالل

  .ومنح الحسم إجراءات منح القروƯ البنكيةÜفيف تخ -

  .ي مدة القرƯالتمديد ف -

- ƴسسات السياحية وأصحاب المشاريƌسسات المعدة الحتياجات المƌالدعم ومرافقة الم.  

                                                 
  58، 57ص ، ص الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية  ، :المخطط االستراتيجي   1
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في  -وبغƯ النƲرعن مراحل تقدم مشاريعǌم -والخواƭ نات المقاولين العمومييجتمƛل احتيات 

  :1خمسة مطالب أساسية 

   .خاصة الممكنة الحدوÜ ƚدراسة جادة وعميقة للمخاطر -

  .عية ألشغال إعادة التƋهيل والتوسƴ واقتناء عتاد االستغاللونتمويل مخطط ال -

  .ưرورة التكوين وفق المناهƝ والتقنيات الحديƛة -

- Üتمويل التزويد بتكنولوجيا اإلعالم واالتصال Üالتسويق والترقية وهي  وسائل االتصال

 .)و المنافسين Ʀو حƦبالưرورة إƦا ما أردنا أن نح(أدوات مكلفة 

  .وين عمال نوعيينưرورة جƦب وتك -

  : وعملية المساعدة لǉƦǌ المƌسسات تƋخƛ Ʀالƛة أنواع من اإلجراءات لالستجابة لطلباتǌا 

   .نƲام مرافقة مالي -

  .االحتراف/ مساعدات للتكوين  -

  .تشجيƴ شامل للنوعية -

 .)بنǁ االستƛمار السياحي ( لتمويل االستƛمارات السياحية  أداة جديدة -

                                                 
 .59، ص  الحركيات الخمسة وبرامج األعمال السياحية ذات األولوية:المخطط االستراتيجي   1
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  :الفصل øةخاتم

ية صورة الجزائرفي االسواق السياحية العالمية وجعلǌا وجǌة للسياح تستوجب عمال ترقن إ

تزول الصورة القاتمة التي تǌƲر بǌا حاليا الجزائر  ىحتو Üوبا وسنوات كƛيرة من الجد والصبرƌد

فاق Ǔجاءت السياسة السياحية الجديدة مƛلما رسمǌا المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية  Üفي الخارج

عالمة سياحية ا Ü Ʀبامتياز اسياحي ىوجعلǌا ملتق ولوياتǌا تƛمين وجǌة الجزائرأمن ưمن  2025

من خالل وƴư سياسة  Üستجابة للطلب الوطنيالا ىالصعيد الدولي وقادرة عل ىتنافسية ومبدعة عل

 ىعل وباعتمادهاجميƴ االصعدة المǌنية والحرفية المرتبطة بالسياحة  ىلتكوين الموارد البشرية عل

للسياحة  يةمƴ مخطط نوع Üقطاب السياحية كوجǌات رمزية ناشئة للوجǌة الجديدة للجزائرألا

مƴ توفير مصادر التمويل للمشاريÜ  ƴالعام والخاƭ :وهƦا بالشراكة بين القطاعين Üالجزائرية

  .السياحية

لƛروة رادة الدولة في تƛمين اإداة تترجم أان المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحية يعد 

 ىلإرتقاء بǌا الوالƛقافية والتاريخية للبالد ووưعǌا في خدمة التحول السياحي للجزائر وا Üالطبيعية

هداف ألخالل توفيرالشروط الكفيلة بتحقيق ا من Üمنطقة االورومتوسيطيةالالريادة في مصاف 

وعية الكفيلة الƲروف الموư إيجاد ىكما يعمل عل Üباقصي درجة من الفعاليةوالسياحية المسطرة 

  .سس سليمةأ ىبانجاح مشاريƴ سياحية طموحة مبنية عل

دراǁ محاور إنه من الưرورǐ معرفة الخاصيات وƎوكون الجزائر تقƴ في محيط تنافسي ف

هم االسواق أ اعتبار تونس و مصر تشكالن ىوعل Üاالستراتيجية التي اختارتǌا البلدان المنافسة

 يلان مưمون الفصل الموƎفوالقدرات السياحية المتشابǌة  Üرافيالمنافسة للجزائربحكم الموقƴ الجغ

 في كل من المحققة في قطاع السياحة السياحية سوف يتưمن وبالتحليل سياسات التنمية والمƌشرات 

   .)تونس و مصر( 
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Ȝǣالرا ȰȎالف :ȧوآفا Ȝȩس واȹر وتوȎية يف مǵية السياȶȺالت  
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  : ȾƢيد

و من  Üدام التخطيط كمنƝǌ الستغالل مواردها و تطوير قطاعاتǌا المختلفةمصر استختبنت 

عداد و تنفيƎ Ʀقامت ب Üو لبلوƷ األهداف المرسومة Üفưل عائد متاحأưمنǌا القطاع السياحي لتحقيق 

جتماعية الستراتيجية الشاملة للتنمية االقتصادية واالاستراتيجية شاملة للقطاع السياحي متزامنة مƴ ا

وهي فترة طويلة المùدǎ بغùرƯ تحقيùق     2017وتمتد حتي  1982والتي بدأت منƦ عام  Üلةللدو

 ةاال أن الفشل في تحقيق األهداف المستǌدفة خالل الخمس عشر Üتغيرات هيكلية في كافة القطاعات

لى مراجعة االستراتيجية الموùưوعة لتنميùة   إدفƴ بالحكومة المصرية من تنفيƦ الخطة  ىسنة االول

  :ببعƚ جملة من المشاريƴ والقوانين الداعمة للقطاع والتي منǌا Üلسياحةقطاع ا

مما ساعد وبقسط كبير  ÜوالǐƦ ينƭ على ưمانات وحوافز لالستƛمار 1997لسنة  08القانون رقم 

في تحقيùق النقلùة   ساهمت بوưوح  Üفي جلب تدفقات استƛمارية معتبرة من دول اوروبية وعربية

  .السنوات األخيرة يفي مجال ترقية السياحة ف النوعية التي عرفتǌا مصر

حققت قفùزة معتبùرة    قدو Üأما في تونس فقد بدأت أعمال التنمية السياحية بǌا منƦ الستينات

 Ɲيجابيةإمكللة بنتائÜ  ǁلƦ ا القطاعو يبدوǌمن خالل األرقام التى سجلÜ ال أن فلسفة التنمية التونسية إ

قيد الحركة السياحية نحùو   مما Üرǎ تركزت أساسا في الساحلخأو التى اتسمت بتنمية مناطق دون 

  .ƛارا سلبية على القطاعƈتركت  )صطيافالسياحة ا( تونس و جعل منǌا سياحة موسمية

لطات التونسية خالل السùنوات  تدارǁ السلبيات و تمديد الموسم السياحي سطرت الس ةوبغي

فƴ مستوǎ البنية األساسية بمختلùف أرجùاء   األخيرة استراتيجية لترقية قطاع السياحة من خالل ر

كùƛر اسùتقطابا   ألى بعƚ منتوجات سياحية إتǌدف  Üخاصة بالمناطق البعيدة عن الشواطÜ Ɛالدولة

  الƣ...البيئية  Üالƛقافية Üللسياح منǌا السياحة الصحراوية
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التجربة السùياحية   نحاول من خالل هƦا الفصل الكشف عن مختلف الخطط التنموية وسو 

  ). تونس و مصر(تي تم اعتمادها فى كل بلد ال

  .استراتيجية التنمية السياحية في مصر: المبحث االول 

  .في تونساستراتيجية التنمية السياحية : المبحث الثاني
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  استراتيجية التنمية السياحية في مصر: المبحث االول 

ة التي تجعلǌا تحƲى بمكانة متميزة تملǁ مصرالكƛير من المقومات التاريخية والƛقافية والطبيعي    

ومتقدمة على خريطة السياحة الدوليةÜ سواء في مجال سياحة اƛǓار أو سياحة الشواطƐ أو 

  . السياحات الترفيǌية والعالجية والدينية

ونƲرا لتعدد وتنوع عناصر الجƦب السياحي وانتشارها المكاني في كافة أنحاء البالد بدرجات      

ستراتيجية قومية االستغالل األمƛل لǘمكانات السياحية الحالية والمحتملة يقتưي طرح متفاوتة فان ا

 Üوالمناطق السياحية المختلفة ƴا أولويات التنمية المستقبلية للمواقǌوئư تتقرر في Üللتنمية السياحية

ة ùسترشاد بمقومات وخصائƭ كل منǌاÜ ومركزها التنافسي في األسواق الداخليالوا

ةÜ وانعكاسات Ʀلǁ على توقعات الطلب السياحي والمردود المالي واالقتصادǐ من ùùيوالخارج

مدتǌا عشرون لتنمية السياحية في مصر لستراتيجية او قد تم طرح  Üاالستƛمار في المواقƴ المختارة

  . 2017عام حتي  1997سنة أǐ من 

  :سلوب استراتيجية التنمية السياحيةأهداف وأ -اوال

  :مية السياحيةهداف التنأ -1

تعƲيم الموارد االقتصادية و االجتماعية  ىستراتيجية التنمية السياحية في مصر إلاتǌدف 

للدولة انطالقا من تمتƴ مصر بƎمكانات و مقومات سياحية عديدة و تميزها النسبي من حيƚ األمن 

ǐو االستقرار بشقيه السياسي و االقتصادÜ ا ǁترتكز تل ƚة من األهداف جمل ىستراتيجية علالحي

  :يمكن تحديدها في العناصر التالية

  .وتتمƛل في إيجاد طاقات جديدة في عناصر اإلقامة و العناصر المساعدة: أهداف إنتاجية -1-1

المستوǐ  ىوتتمƛل في تحقيق الربح للمستƛمر و زيادة الدخل السياحي عل: أهداف مالية -1-2

  .القومي
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حجم إشغال متميز يتيح االستغالل  ىكافة الجǌود للوصول إل و فيǌا يتم بƦل: أهداف تسويقية -1-3

  .األمƛل للطاقات السياحية

تتمƛل في تحقيق إنعاƫ للسوق المحلي نتيجة للحركة السياحية المحلية و : أهداف محلية -1-4

  .السكان المحليين ىƦلǁ من موارد و منافƴ عل ىالدولية و ما يترتب عل

توفير فرƭ عمل في المجال السياحي و مجال الخدمات و و Ʀلǁ ب: ليهيأهداف تشغ -1-5

  .اإلنشاءات و المرافق المختلفة المرتبطة بƋنشطة السياحة مƴ تحسين كفاءة العاملين بالقطاع

و Ʀلǁ بƎبراز التراƚ الحưارǐ و الموروƚ الفكرǐ و الƛقافي أمام العالم : أهداف اجتماعية -1-6

  . من خالل السياحة الوافدة 

ستراتيجية محددة ايق األهداف العامة لخطة التنمية السياحية تم العمل من خالل و لتحق

  :    1ترتكز علي جملة من المحاور و األسس التالية

دور القطاع الخاƭ في عمليات التنمية وتحديد دور الدولة في التخطيط و  ىلتƋكيد علا -أ 

  :ىلعام علو تعتمد هǉƦ الصياƹة لدور القطاع ا Üاإلشراف و الرقابة

  - ƭود بين الحكومة و القطاع الخاǌتقديم وسائل متطورة لتكامل و تنسيق الج.   

  .تحديد أولويات االستƛمار التي تحتاجǌا عمليات تنفيƦ التنمية السياحية -  

  - ƭمرين من القطاع الخاƛتقديم المساعدة الفنية للمست.  

  .ي إطار المخططات العامة للمناطق السياحيةتقييم المقترحات الخاصة بالتنمية السياحية ف -  

  وƦلǁ من خالل : تطوير اإلطارالقانوني والمƌسسي لعمليات التنمية  -ب

مراجعة وتبسيط التشريعات والخطوات الخاصة بعمليات االستƛمار وتخصيƭ األراưي و  -  

  .التعاقدات و التصاريح والموافقات الخاصة باالستƛمار في القطاع السياحي

                                                 
 . 5.، صة، الهيئة العامة للتنمية السياحيالمصریة وزارة السياحة 1
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و معالجة  Üمƛل اإلمداد بالمياǉ( و ƴư المعايير البيئية والفنية الالزمة للخدمات األساسية  -  

  .والعمليات المرتبطة بالتشغيل بالمناطق السياحية Ü)الصرف الصحي والتخلƭ من المخلفات الصلبة

صادية و تحديƚ التشريعات الخاصة بتنمية المناطق السياحية شاملة الجوانب اإلدارية و االقت -

  .الفنية

أهم أهداف الǌيئة العامة للتنمية السياحية  ن منإ: إمداد مناطق التنمية السياحية بالبنية األساسية -ج

عدم تحميل ميزانية الدولة بǐƋ أعباء إưافية بالنسبة لتوفير البنية األساسية للمناطق الجديدة للتنمية 

إيجاد صيغة عملية لتطبيق مفǌوم  ىتمرة علو من هƦا المنطلق تعمل الǌيئة بصفة مس Üالسياحية

  .حيƚ تقوم الشركة األم بتوفير مرافق البنية األساسية للمشروع  Üالمركز السياحي

تحقيق تنمية  ىستراتيجية التنمية السياحية إلاتǌدف : البيئة ىالتنمية المستدامة والحفاƲ عل - د

الموارد الطبيعية التي تشكل رأسمال  ىو تتوجه للحفاƲ عل Üالتخطيط البيئي ىمتواصلة ترتكزعل

  :وتتưمن اإلجراءات التالية Üالتنمية السياحية

إعداد مخططات استعمال األراưي للمناطق Ʀات األولوية لتطبيق األنماط المختلفة للتنمية  -   

   .السياحية

  .إعداد برامƝ للمتابعة و تقييم اƛǓار البيئية -  

ǉ- ات األولوية استنادا إل :لة تحديد أولويات التنمية الشامƦ االعتبارات المتعلقة  ىتحديد المناطق

و لقد تم تخطيط المناطق  Üبالخصائƭ الطبيعية و المحددات الحالية و إمكانات التنمية المتواصلة

  :تيƦǓات األولوية وƦلǁ لتحقيق ا

العرƯ و  :لعالميتحليل سوق السياحة ا ىإعطاء رƌية للتنمية السياحية المستقبلية ترتكزعل -  

  .الطلب و فرƭ االستƛمار
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اختيار المناطق Ʀات األولوية و المواقƦ ƴات الطبيعة  ىصياƹة مدخل عقالني للتنمية يرتكز عل - 

  .الخاصة

  .تحديد أولويات التنفيƦ شاملة اإلجراءات التنƲيمية -

ية األساسية لدعم احتياجات االستƛمار في البن ىإعداد مخطط للمناطق Ʀات األولوية يرتكزعل -

  .االستƛمارات الخاصة

المنطقة (  :و في ưوء المرتكزات السابقة تم اعتماد المركز السياحي كوحدة تخطيطية يشمل

  . تتوفر به كل إمكانات النمو المستقبليحيƚ ) المركز السياحي  Üالقطاع السياحي Üالسياحية

  :أسلوب التنمية السياحية -2

كفلسفة عمل باعتبارǉ وحدة تخطيطية تتوافر بǌا إمكانات النمو تم اعتماد المركز السياحي 

للمناطق المقترحة و الخدمات  ةو األنشطة الترفيǌي Üالمستقبلي من حيƚ مشروعات التنمية السياحية

  .السياحية و البنية األساسية

  افالمركز السياحي كيان متكامل و متنوع تتوافر به كل مقومات المدنية وهي تتكامل وƲيفي

 Üمدارس( تخدمه مجموعة من األنشطة و الخدمات الفرعية  -وهو السياحة- يفالنشاط الرئيس

  .)الƣ...مصانƴ  –مستشفيات  –صحية  –خدمات تجارية 

يƌطرها عدد من المشروعات  اسياحي امركز ù 51وقد حددت هǉƦ المراكز السياحية ب

و إجمالي وحدات إسكان  ƹÜرفة ù 46000تم تنفيƦ طاقة فندقية تقدر ب Üمشروعا 358قدرت ب 

وتوفير فرƭ عمالة  Üمليار جنيه ù 12.7و حدة سكنية بتكلفة استƛمارية قدرت ب 17000سياحي 

كما تم تنفيƦ مرافق و بنية أساسية و خدمات  Üفرصة عمل 138000للطاقة الفندقية المنجزة 

 ùقية تحت اإلنشاء مقدرة بكما أن إجمالي الطاقة الفند Üجنيه اتمليار ù 3باستƛمارات قدرت ب
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وحدة قدرت لǌا تكاليف  13500و إجمالي وحدات إسكان سياحي تحت اإلنشاء  ƹÜرفة 55000

  1فرصة  عمل 165000مƴ توقƴ فرƭ عمالة ب  Üمليا ر جنيه 13.7استƛمارية معيارية ب 

ƭ فر في حين تقدر ƹÜرفة 315000تقدر ب  2017أما إجمالي الطاقة المستǌدفة بحلول عام 

  2فرصة عمل  945000العمالة المتوقعة ب 

للǌيئة العامة  يأما مشروعات البنية األساسية لمراكز التنمية السياحية فقد كان الǌدف الرئيس

  .للتنمية السياحية إقامة مراكز للتنمية بالمناطق الساحلية دون تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء

ر الزاوية في حركة التنمية بوجه عام و التنمية السياحية وتعتبرمرافق البنية األساسية حج

ƭبشكل خاÜ  مارات قدرت بحواليƛا اتمليار 3فقد تمت انجازات عديدة باستǌجنيه و من أهم:  

  م ج 335كلم طرق رئيسية و فرعية باستƛمارات قدرها  450تم تنفيƦ فقد : الطرق 

  م ج 970أ باستƛمارات قدرت ب / ف/ ميقا  255تم تنفيƦ محطات توليد للطاقة  تنتƝ : الكǌرباء

 ǉمحطات تحلية بطاقة : الميا Ʀمارات قدرها / م مكعب  60000تم تنفيƛم ج 270يوم باست  

  م ج 60يوم باستƛمارات قدرها/م مكعب 450000تم تنفيƦ محطات معالجة بطاقة  :الصرف الصحي

  .م ج 400كلم بتكلفة  84بلƸ تم تنفيƦ سدود وتغير مسارات بƋطوال ت: الحماية من السيول 

من مطارمرسي علم الدولي و كƦا مǌبط الطائرات بالجونة  ىتم تنفيƦ المرحلة األول :المطارات

  م ج 220شمال الغردقة بتكلفة 

رأس  ÜخليƝ العقبة Üالبحر األحمر(  :بقطاعات التنمية التالية ةوقد شملت هǉƦ التǌيئة المراكز المحدد

  ) الساحل الشمالي Üالعين السخنة Üسدر

  

  
                                                 

  8،  ص 2004، القاهرة  2017، إستراتيجية التنمية السياحية حتى المصریةوزارة السياحة   1
  
  .10،  ص نفس المرجع السابق  2
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  :ستøراتيجيøøةالا و مالمح بدائøøøøل -ثانيا

  :السياحية بدائل استراتيجية التنمية -1 

ستراتيجية المطروحة وما يرتكز عليه كل بديل من معطيات الفيما يلي عرƯ للبدائل ا

  : 1وفرưيات

  : إستùراتيجية التنùمية عالùية التùوقعات -1/1

  : التفاƌل حيƚ ترتكز على الفرưيات التاليةستراتيجية شديدة اوهي   

اإلسراع بمعدالت النمو المرتفعة من خالل جǌود التنشيط السياحي وتكƛيف عمليات التنمية * 

المكانية وإنشاء مراكز تنموية جديدة منتشرة تعمل بمƛابة بدائل للمناطق التي قد تتعرƯ للتƛƋيرات 

خالل الخطة %  12ستمر نمو السائحين بمعدل يناهز وفي هƦا التصور االستراتيجيÜ ي Üالطارئة 

ا ليصل متوسطه العام يƛم يتزايد هƦا المعدل بعدها تدريج) 2011/2012-2006/2007(الخمسية 

مليون سائح تقريبا بحلول 33ليبلƸ عدد السائحين ) 2012/2017( خالل الخطة % 15إلى حوالي 

  .2017العام 

يƴ المنتƝ السياحي وتوزيعه على مراكز التنمية المنتشرة إلطالة تعدد أنماط السياحة من خالل تنو* 

مليون ليلة  330سائح للوصول بعدد الليالي السياحية إلى ما يقرب من / اللي 10مدة اإلقامة إلى 

  . 2017سياحية عام 

  رǁ إمكانية التƛƋير على الطلب السياحي االستƛمارǐ من خالل إبرام اتفاقيات دولية للتعاون المشت* 

الف ƹرفة  675مما يتطلب توفير ما يناهز % 80تزايد معدالت اإلشغال الفندقي لتصل إلى * 

  فندقية 

  : يلي ستراتيجية ماالخƦ على هǉƦ اƌوقد ي  

                                                 
  .6. ، مرجع سابق ، ص 2017، إستراتيجية التنمية السياحية حتى المصریةوزارة السياحة   1



- 157  - 

إƹفالǌا للƲروف الدولية واإلقليمية المƛƌرة على حجم التدفق السياحي لمنطقة الشرق األوسط 

   .واتجاهاته المستقبلية

نمية بالغة االرتفاع تربوعلى ưعف المعدالت المتوقعة للسياحة العالمية وفقا لتقرير تبني معدالت ت

  .%)5-%4(  2020منƲمة السياحة العالمية عن توقعات الحركة حتى عام 

وهو ما قد يǌدراالستƛمارات في حالة تعرÜ  Ưتباع أسلوب النمو المنتشراستراتيجية التقتưي هǉƦ ا

ية تقلبات شديدةÜ وخاصة مƴ سعي الدولة لتوفير رƌوس أموال ưخمة الحركة السياحية الوافدة أل

  .لمواجǌة احتياجات المشروعات القوميةÜ مƛل جنوب مصر وسيناءÜ وƹيرها 

ة الدوليةÜ وخاصة المراكز التنافسية للدول المطلة يتجاهل القوǎ التنافسية في السوق السياح

 . سياحة الشاطئيةعلى الحوƯ البحر المتوسط وال سيما في مجال ال

  :ستراتيجيùùة التنميùùùùة الطموحùùùùةا -1/2

  : ستراتيجية فيمايلى الوتتمƛل أهم معطيات هǉƦ ا

تزايد عدد السائحين بمعدل سريƴ على اعتبار إمكانية امتصاƭ األزمات السياحية الطارئة 

 22إلى حوالي  ƛ2017ارها ليصل عدد السائحين عام Ǔعن طريق تدارǁ جǌود التنشيط السياحي 

  .%9- 8.5مليون سائحÜ بمعدل نمو متوسط حوالي 

مواصلة الجǌود التنموية الستحداƚ أنشطة سياحية جديدة تعمل على جƦب نوعيات 

  2017سائح عام / ليلة 9.5السائحين Ʀوǐ الدخل المرتفÜƴ وبالتالي إطالة مدة اإلقامة إلى حوالي 

 .مليون ليلة سياحية200ى للوصول بالليالي السياحية إلى ما يربو عل

مƛل سياحة المƌتمرات  –زيادة معدالت األشغال نتيجة استحداƚ أنشطة سياحية ƹير تقليدية 

ألف  471مما يتطلب توفير ما يزيد عن  %70تصل الى حوالي ل – توسياحة الحوافز والمǌرجانا

 . ƹ2017رفة عام 
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واألنماط ) ربية واألجنبية والداخلية السياحة الع( إمكانية التƛƋير في هيكل الطلب السياحي 

السياحية وتوزيعاتǌا المكانية من خالل انتقاء مراكز النمو وتزويدها بالمرافق والبنية األساسية 

والتسǌيالت الخدمية مƴ الترويƝ اإلعالمي المكƛف الجتƦاب االستƛمار الخاƭ والحركة السياحية 

 .صوب المواقƴ المراد تنميتǌا

تيار مناطق التنمية السياحية وتقدير أهميتǌا النسبية على خمسة محددات االرتكاز في اخ

 :رئيسية تتمƛل في 

  .حجم وهيكل الطلب السياحي واتجاهات النمو المستقبلي 

  .المقومات الطبيعية للمواقƴ وعناصر الجƦب السياحي 

رة على توفير ستغالل السياحي للمواقƴ المختارة من حيƚ سǌولة االرتياد والقداالإمكانية 

 . متطلبات الخدمية األخرǎالالبنية األساسية و

مƛل ملكيات األراưي ( للتنمية السياحية في المواقƴ المختلفة Ü  ةالجوانب المƌسسية التنƲيمي

 ) وحق االستغالل السياحي واالشتراطات القانونية 

 ة األبعاد االجتماعية والسياسية للتنمية السياحية في المناطق المختار

  :  ستراتيجيùùة التنمùية الحƦùùرةا -1/3

  :  ستراتيجية على مجموعة من المعطيات الحƦرةÜ وتتمƛل في مايليالوتعتمد هǉƦ ا

في %  3.5إلى % 15ل األزمات السياحية األخيرة من Ʋعداد السائحين في أتناقƭ معدل زيادة 

تدريجية في نǌايتǌا ليصل متوسط ليعاود الزيادة ال) 2001/2002- 97/1998(بداية الخطة الخمسية 

بحيƚ ال يتجاوز متوسطه  Ɛفقطƛ Üم يستمر النمو بمعدل بط %  2معدل النمو خالل الخطة إلى 

 9.4معه بلوƷ عدد الزائرين نحو ƴسنوياÜ مما يتوق %4.5 -4نحو ) 1997/2017(العام للفترة 

  .2017مليون فرد تقريبا بحلول عام 
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بعƯ المواقƴ التي تƛƋرت باألزمات السياحية األخيرة  إحجام بعƯ السائحين عن زيارة

مƴ االتجاǉ ) 2001/2002- 97/1998(سائح تقريبا في بداية الخطة / اللي 3.4لتقل مدة اإلقامة إلى 

جديدة تدخل في إطار الرحلة السياحية لتعود مدة  التكƛيف التنمية في المناطق الواعدة لتمƛل نقاط

سائح /ليلة  6.4إلى معدلǌا الحالي وهو) 2016/2017- 2013- 2012( اإلقامة في نǌاية الخطة 

 .مليون ليلة سياحية تقريبا في نǌاية الخطة  60مما يتوقƴ معه تحقيق 

ƛار ƈلحين انتǌاء ) 2001/2002-97/1998( مƴ نǌاية الخطة %55تراجƴ معدالت اإلشغال إلى 

Üاألزمة ǉƦبحلول عام  %67يا لتصبح حوالي على أن تعاود معدالت اإلشغال لالرتفاع تدريج ه

   .ألف ƹرفة Ü90 مما يتطلب إưافة نحو2017

  :ستراتيجية علي الركائز التاليةالتستند هǉƦ ا: ستراتيجية التنمية المتزنةا -1/4

ليصل عدد السائحين في بداية % 9 ىتناقƭ معدل زيادة السائحين بعد األحداƚ األخيرة إل

مصر بفưل  ىƛم توقƴ انتعاƫ الحركة السياحية الوافدة إل Üمليون سائح 3.6 ىإل 98/1999عام 

كمتوسط عام خالل الخطة الخمسية %  4حوالي  ىجǌود التنشيط السياحي ليصل معدل الزيادة إل

97/1998-2001/2002 . 

 Ƹعام خالل الفترة حتى % )  7.5-7( تصاعد معدل النمو ليبل ǐ2017كمتوسط سنوÜ  و

مليون سائح عام  16.5ما يقرب من  ىقدر أن يرتفƴ عدد السائحين إلفي Ʋل هǉƦ المعدالت من الم

 .97/1998مليون سائح عام  4مقابل  2017

توقƴ تزايد أعداد الليالي السياحية بمعدل أسرع من أعداد الزائرين نتيجة إطالة مدة إقامة 

سط و االهتمام السائح بمصر في Ʋل استقرار األوưاع االقتصادية و السياسية بمنطقة الشرق األو

المكƛف بالترويƝ و التنشيط السياحي في مصر و االتجاǉ نحو تطوير المنتƝ السياحي و تنويعه 

زائر في /  اللي 9 ىإل 96/1997زائر عام /  اللي 6.4ويتوقƴ زيادة فترة إقامة السائح من   
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مليون ليلة عام  26بل مليون ليلة مقا 149نحو  ىليصل إجمالي عدد الليالي السياحية إل Üنǌاية الفترة

96/1997 . 

التوسƴ في الطاقات اإليوائية الحالية للفنادق و القرǎ السياحية و البواخر النيلية  ىالحاجة إل

ألف ƹرفة لمواجǌة متطلبات الحركة السياحية الدولية المرتقبة بحيƚ تصل جملة  315بنحو 

توزيƴ هǉƦ الطاقات مكانيا وفقا م2017Ü  ƴألف ƹرفة عام  388حوالي  ىالطاقات اإليوائية إل

  .للتصورات المطروحة في إستراتيجية التنمية

  
 في مصر يلخƫ االستراتيجيات المقترحة) 27(جدول رقم 

  البدائل اإلستراتيجية  التوقعات
  المتزن  الحƦر  الطموح  شديد التفاƌل  2017عام 

  16.5  9.4  21.9 32.7  مليون سائح

 ǐ7.25  4.25  8.75 11  (%)متوسط معدل النمو السنو  

  9  6.4  9.5 10  )ليلة(متوسط مدة اإلقامة للسائح 

  149  60  207 327  )مليون ليلة( الليالي السياحية 

  %70  %67  %70  %80  (%)نسبة اإلشغال الفندقي 
  388  163  544 747  )ألف ƹرفة( الطاقة الفندقية 

  315  90  471 674  )ألف ƹرفة( الطاقات اإلưافية المستǌدفة 
  .المصرية الهيئة العامة للتنمية السياحية: صدر الم

  
 ƣىعل 20/06/1998بعد اطالع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية بجلسته المنعقدة بتاري 

ستراتيجية الالمجلس قرر األخƦ بالبديل المتزن ل ىاستراتيجيات التنمية السياحية المعروưة عل

و  Ü% 6إلى % 4مƴ زيادة معدل النمو من  1997/2000خالل ماتبقى من أعوام الخطة الخمسية 

ستراتيجية الطموحة للتنمية و ترǁ المجال لǌا و فقا لما اليتم العمل با 2002اعتبارا من عام 
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و الطاقات المưافة و  Üو الليالي السياحية Üو أعداد السائحين Üتưمنته من حيƚ معدالت النمو

  .تحقيق هƦا البديل  ىالعمل قدر المستطاع عل

هƦا ويعرƯ الجدول تطور الحركة السياحية و الطاقات اإليوائية المستǌدفة في Ʋل 

   :توجيǌات مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية

  
  2017إستراتيجية التنمية السياحية حتى عام ) 28(جدول رقم 

  الطاقة اإليوائية  الليالي السياحية  تطور عدد السائحين  سنوات 
عدد السائحين   الخطة

  لفألبا
معدل 

 %السنوǎالنمو
عدد الليالي   زائر/ليلة

  باأللف
عدد 

الغرف 
  باأللف

معدل 
  اإلشغال

96/97  4087 -  6.4 25990 73  65 %  
2001/2002  5264 6 %  6.5 35555 98  66 %  
2002/2007  7735 8 %  7.5 60285 160  67 %  
2011/2012  12458 10 %  8.5 110032  294  68 %  
2016/2017  21956 12 %  9.5 216733  598  70 %  
  .المصرية الهيئة العامة للتنمية السياحية:المصدر  

  
  ستراتيجية التنمية السياحيةالالمالمح األساسية : 2

ستراتيجية التنمية السياحية التي أقرتǌا الǌيئة العامة للتنمية السياحية في مصراإلطار اتعد 

ǌل أهم مالمحƛيا فيما يلالعام لخطة العمل المستقبلية و التي تتم:  

  التصنيفات التالية لمراكز التنمية ىستراتيجية إلالتستند ا: تصنيفات مراكز التنمية السياحية:  2/1

وتưم المراكز التي تستقطب الشطر األعƲم من الحركة السياحية  : ةالمراكز الرئيسي:  2/1/1

  وƭ في القاهرة الكبرǎوجه الخص ىوتتمƛل عل Üوتتركز فيǌا ƹالبية الفنادق و الخدمات السياحية
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مƴ مراعاة تفاوت األنماط  Ü)السياحة الداخلية ( و اإلسكندرية في حالة ) القاهرة و الجيزة(  

  السياحية و الوزن النسبي لكل منǌما

وهى المراكز التي تتصف بمقومات خاصة للجƦب السياحي  :المراكز السياحية النشطة :  2/1/2

 Üو تتمƛل في األقصر و أسوان Üبل النمو السريƴ و المنتƲموتتمتƴ بشǌرة عالمية تǌيƐ لǌا س

و شرم الشيƣ و الغردقة  كمراكز رئيسية للسياحة  Üكمراكز استقطاب للسياحة التاريخية و الƛقافية

  .خاصة نشاطات الغوƭ و الرياưات المائية Üالشاطئية

مكانات سياحية كبيرة و لكنǌا و يقصد بǌا المراكز التي تملǁ إ :المراكز السياحية الواعدة  - 2/1/3

و تشمل هÜ  ǉƦيتناسب و مقوماتǌا الفعلية نطاق محدود ال ىأو مستغلة عل ƹÜير مستغلة بعد

ورأس بانياس علي ساحل البحر  Üالمجموعة مناطق رأس الحكمة علي الساحل الشمالي الغربي

بل مشمال الصعيد و أبو سو المنيا ب Üو سيوǉ بالصحراء الغربية Üوطابا علي خليƝ العقبة Üاألحمر

خر Ǔو البعƯ ا ÜوهǉƦ المراكز يفưل تنميتǌا أو تنمية بعǌưا بصورة مكƛفة Üجنوب مدينة أسوان 

حيƚ يبرز نمط  Üوتختلف المراكز المدرجة بǉƦǌ المجموعة في أنماطǌا السياحية Üبصورة معتدلة

وسياحة  Üحكمة و رأس بانياسو السياحة الشاطئية في طابا و رأس ال Üسياحة اƛǓار في أبو سمبل

  .و السياحة الدينية و التاريخية في المنيا Üالصحارǐ و المغامرات في سيوة

نطاق صغير نسبيا بما ى وهي المراكز التي يفưل تنميتǌا عل: المراكز السياحية الفرعية  - 2/1/4

 Üالفترة التخطيطية يتوافق و إمكاناتǌا و اعتبارات الموقƴ و الحجم وتوقعات الطلب السياحي خالل 

مƴ مالحƲة إمكانية تخير بعƯ المراكز  Üمركز في مواقƴ منتشرة 20و  15و تưم القائمة مابين 

وسƴ و بصورة أنطاق  ىأو المجموعة السابقة و تنميتǌا عل Üالواقعة في داخل هǉƦ المجموعة

ملǌا مناطق متاخمة تملǁ خصائƭ و مقومات شبيǌة بحيƚ تشكل في مج ǎمتكاملة مƴ مراكز أخر

  .سياحية متكاملة 
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  :يستراتيجية فيما يلاليمكن إيجاز العناصر الرئيسية ل:  ستراتيجيةالعناصر ا 2/2

الحد من النمو السريƴ للطاقات اإليوائية بمواقƴ التنمية السياحية الحالية التي تستƛƋر بغالبية  -

ƴ االرتقاء بمستوǎ جودة المنتƝ م Ü)و اإلسكندرية  Üالقاهرة الكبرǎ ( الحركة السياحية في مصر 

  السياحي 

 Üأسوان Üاألقصر ( تكƛيف التنمية بالمناطق النشطة Ʀات الخصوصية الفريدة و الشǌرة العالمية  -

 وƦلǁ في إطار تنمية شاملة وكاملة ) شرم الشيÜ  ƣالبحر األحمر لالغردقة وساح

مƛل العين (يƴ عوامل جƦب متميزة تنمية بعƯ المناطق كمراكز سياحيةŹ واعدةŹ تتوفر فيǌا جم -

 .)ورأس سدر  Üنة وسانت كاترينخالس

تنمية عدد من المناطق السياحية الفرعية على نطاق محدود نسبيا يتناسب وحجم الطلب السياحي  -

 ƴالمتوقÜ  رفة حسب األهميةƹ المراكز ما بين ألف وألفي ǉƦǌدفة لǌوتتراوح الطاقات اإليوائية المست

 .ب السياحي واإلمكانات اإلنمائية لكل منǌا النسبية للطل

  دعم سياحة الحركة في مجال سياحة اليخوت والسفارǐ وتسلق الجبال والمسابقات الرياưية -

 .في إطار سياسة تنويƴ المنتƝ السياحي ...) السيارات وƹيرها (  

     :مناطق التنمية 2/3

في مناطق سياحية متكاملة تتوفر لǌا ستراتيجية على التنمية المتكاملة المكƛفة الترتكز ا

وتưم مناطق التنمية  Üاالستفادة من وفرات التجمƴ –من خالل تكاملǌا  –خصائƭ متميزة يمكن 

  : المختارة كال من

سوهاج  –أسيوط  -المنيا: وتشمل المراكز Üمن منيا شماال وحتى أبو سنبل جنوبا:  منطقة واد النيل

  .أبو سمبل –أسوان  -إدفو –األقصر –قنا  –
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وتشمل التنمية مراكز  Üمن الغردقة شماال حتى شالتين جنوبا ءابد: منطقة ساحل البحر األحمر

  .الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم ورأس بانياس وشالتين 

في الجنوب وحتى طابا شماال وتشمل التنمية مراكز شرم الشيƣ ا من شرم ءبد: منطقة خليƝ العقبة 

 ƴودهب ونويب ƣوطاباالشي. 

حوالة بطول / وهي ممتدة من سيدǐ عبد الرحمن وحتى باجوƫ: منطقة الساحل الشمالي الغربي

هي سيدǐ عبد  Üمراكز رئيسية ةوتتưمن التنمية ƛالÜ ƛ) كم  250كم حتى  130من ( كلم  120

 .حوالة / باجوÜ  ƫرأس الحكمة Üالرحمن

ز واعدة في إطار متكامل يراعي الترابط وتشتمل مناطق التنمية المختارة على مراكز نشطة ومراك

 ƴا الخدمية في كل موقǌا وتدرج مستوياتǌلتنمية بحسب إمكاناته السياحيةلفيما بيتÜ  اƦكما يدعم ه

البديل فكرة الربط بين المزارات التاريخية بوادǐ النيل ومراكز التنمية الشاطئية بالبحر األحمر 

  .وخليƝ العقبة

القاهرة الكبرǐ ) ǎ تقييد النمو في المناطق الرئيسية ستراتيجية يجرالوفي Ʋل ا

وتنمية عدد محدود من المراكز الفرعية بمنطقتي القناة وخليƝ السويس وساحل شمال ) واإلسكندرية 

  .مƴ التكƛيف السياحي في مناطق التنمية المتكاملة Üسيناء

لمستحدƛة بالساحل ستراتيجية على التنمية السياحية الشاطئية في المناطق االوترتكز ا

مƛل اليونان وقبرÜ  ƭالشمالي الغربي وعلى ƹرار النمط السياحي لدول حوƯ البحر المتوسط

البحرية والغوƭ في خليƝ العقبة والبحر  توكƦا التركيز على سياحة الرياưا Üورودس وتونس

  .لبدءا من المنيا وحتى أبو سمب Üوالسياحة التاريخية والدينية بوادǐ النيل Üاألحمر
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ويƋتي التركيزعلى األنماط السياحية سالفة الƦكر على حساب السياحة الترفيǌية بالقاهرة 

حتى منطقة ( الكبرǎ وسياحة االصطياف بالشواطƐ التقليدية باإلسكندرية والساحل الشمالي الغربي 

  ) بلطيم Üجمصة  Üرأس البر( وبسواحل الدلتا ) العلمين

ǌاووفقا للتصوراإلنمائي المطروح ب ǉƦستراتيجيةالÜ  ينصب االهتمام على السياحة األجنبية

يالتǌا السياحية المراد تنميتǌا وكƦا دول اإلرسال الجديدة ưالوافدة من الدول الغربية التي تتفق تف

وƦلǁ بجانب السياحة العربية والسياحة الداخلية  Üسياƈالواعدة مƛل اليابان ودول شرق وجنوب شرق 

   .)وسياحة الشواطƐ في المواقƴ التقليدية في فصل الصيفالسياحة الترفيǌية ( 

   :االستƛمارات السياحية المستǌدفة – 2/4

مليار  96منǌا  Üمليار جنيه 120تقدر االستƛمارات المستǌدفة لتنمية قطاع السياحة بنحو 

ر الخدمات مليار جنيه لتطوي Ü 24جنيه لتوفيرطاقات إيوائية جديدة بخدمات المرافق والبنية األساسية

   .السياحية واالرتقاء بجودة المنتƝ السياحي وتوفير أنماط سياحية جديدة

   :الطاقات اإليوائية الجديدة وتوزيعاتǌا المكانية -2/5

وتوزع طبقا لǖهمية  Üألف ƹرفة 598تقدر جملة الطاقات اإليوائية الجديدة المستǌدفة بنحو 

ستراتيجية الية السياحية وفقا للتصورات المطروحة النسبية لǉƦǌ الطاقات في مختلف مناطق التنم

   .االنتشارالمركز في إطار مناطق التنمية المتكاملة

   :العمالة السياحية المستǌدفة -2/6

تقدر فرƭ العمل الجديدة المباشرة المستǌدفة  ƹÜرفة/وباالسترشاد بمعامالت العامل 

مليون فرصة عمل خالل  1.8بنحو  – سواء خدمة فندقية أو خدمات سياحية–بالقطاع السياحي 

  . 2017الفترة الممتدة حتى عام 
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   :سياسة التنمية السياحية :2/7

يمكن إيجاز أهم السياسات الدافعة لجǌود التنمية السياحية والمنبƛقة من اإلطار العام 

  :  1ستراتيجية المختارة  فيما يليالل

الموانƐ الجوية والبحرية  Üالطرق والكبارǐ.( ةتحسين خدمات النقل واالتصاالت للمواقƴ السياحي -

Ü  التليفونات والبريد والتلغراف(....   

االهتمام بتحليه مياǉ الشرب ومحطات المعالجة ومشروعات الصرف والكǌرباء والخدمات  -

  .)كƎنشاء مستشفى الستقبال الحاالت الطارئة في جنوب سيناء( المركزية 

مƴ تكƛيف ) شاطئية Üتاريخية Üسياحة دينية( لتحقيق التكامل السياحي  الربط بين المواقƴ السياحية -

مƴ  وبصفة خاصة للمناطق الجديدة المراد وưعǌا على الخريطة السياحية لمصر ÜالترويƝ السياحي

 .عمل خرائط وأدلة سياحية وتشجيƴ رحالت الشارتر للمناطق السياحية

يخية من مخاطر السرقة والعبƚ والưياع والزحف لم السياحية التاراالحفاƲ على اƛǓار والمع -

وƦلǁ من خالل الحصر والتسجيل الدقيق لƛǔار الحالية وتنشيط  Üالعمراني وتسرب المياǉ الجوفية

السياحة وإعداد المتاحف المالئمة ووقف االمتداد العمراني على مناطق اƛǓار  اتوتكƛيف دور شرك

 )ǌعلي Ʋا باعتبارها محميات يتعين الحفا(Ü  عمال الترميم  والصيانة الدورية والمعالجةƋواالهتمام ب

 .الفنية لƛǔار المعرưة للمياǉ الجوفية

  .المواطنين وإدراج التعليم السياحي في المناهƝ الدراسية ǎتنمية الوعي السياحي لد -

لمرتقبة  االهتمام بالتدريب السياحي وتخريƝ الكوادرالفنية التي تتوافق والطفرة السياحية ا -

 .ومتطلباتǌا من التخصصات المختلفة

                                                 
 .12.، الهيئة العامة للتنمية السياحية ، مرجع سابق ، ص  المصريةوزارة السياحة  1
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تنويƴ المنتƝ السياحي بتشجيƴ سياحة الحوافز والمƌتمرات ورجال األعمال والسياحة العالجية  -

Ɛافة إلى السياحة التاريخية والدينية وسياحة الشواطưوالجبال باإل ǐوسياحة السفار. 

 .لسياحية بالمواصفات العالمية المطلوبةاالرتقاء بجودة المنتƝ السياحي بتطوير الخدمات ا -

لتفادǐ  –بجانب األسواق التقليدية –تنويƴ مصادر السياحة الوافدة وفتح أسواق جديدة واعدة  -

 .مخاطر تركز السوق في عدد محدود من دول اإلرسال الرئيسية

  :مؤشرات السياحة في مصر -الثثا

        Ʋبه من مقومات سياحية تاريخية و ا التنمية السياحية في مصر باهتمام ىتح ƴلدولة لما تتمت

فưال عن أهمية و دور القطاع السياحي في زيادة موارد البالد من النقد األجنبي  ƛÜقافية و طبيعية

وقد سمح هƦا االهتمام من قبل  Üمستويات التوƲيف و التشغيل و تنويƴ مصادر الدخل و زيادة

ارتفƴ حيÜ  ƚجملة من المƌشرات االيجابية تحقيق ىاحة إلالحكومات المتعاقبة في مصر بقطاع السي

مليون سائح أǐ بزيادة تقدر  12.8إلي  2008- 1997عدد السياح القادمين إلي مصر خالل الفترة 

فقد انتقل عدد الفنادق  Üخرǐ شǌدت تطورات سريعةألطاقات اإليواء السياحي هي ا Ü%330بنحو 

مليون  129مƴ تحقيق  Üسرير  355226 ىتحتوǐ عل 2006فندق سنة  1309فندق إلي  829من 

والجدول الموالي  Üمليار دوالر 10.500وحجم من اإليرادات السياحية قدرت ب  Üليلة سياحية

       مصر  ىيوưح تطور السياحة الدولية الوافدة إل

  مصر                      ىتطور عدد الوافدين إل -1

  سائحيون مل: الوحدƔ         مصر ىن إلر عدد الوافديتطو) 29(الجدول رقم 
  008  007 006 005 004 003 002 001 200 99 98 97  96 السنوات

عùùùدد 
 الوافدين

3.9 4 3.5 4.8 5.5 4.6 5.2 6  8.1  8.6  9.1  11.1 12.8 

Source : ministry of tourism .Egypt tourism in figures p 13              
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  مصر ىلوافدين إلتطور عدد ا )14(الشكل رقم 
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  .29بناء على معطيات الجدول رقم  من إعداد الباحƚ :المصدر

مصùر وƦلǁù    ىنسجل التƦبƦب الواưح في عدد السائحين القادمين إل) 29(من خالل الجدول رقم 

فنتيجة لǖحداÜ  ƚنƲرا للƲروف السياسية واالقتصادية المحلية والدولية التي حدƛت خالل هǉƦ الفترة

مصربنسبة  ىانخفƯ عدد السائحين القادمين إل 1997ة التي شǌدتǌا مدينة األقصر في عام اإلرهابي

من العùام   ءاƛم بدأت السياحة المصرية تشǌد رواجا سياحيا جديدا ابتد 1998خالل العام % 12.8

انخفùاƯ   ىسبتمبر في الواليات المتحدة األمريكية أدت إلù  11فƋحدا2001Ü  ƚحتى العام  1999

ورƹم التطور و نسبة نموعدد  Ü% 15.6الشرق األوسط  ومنǌا مصر بنسبة  ىن القادمين إلالسائحي

خùالل  % 16.4حيƚ بلƸ معدل النمو نسبة  2004و  2003الƦين زاروا مصر خالل عامي  السياح

الزيادة ليصل حجم الطلùب   ǉوقد كان من المتوقƴ أن تستمره2004Ü Ʀلعام % 34و Ü 2003العام 

إال أن األحداƚ اإلرهابية التي  Ü 2005مليون سائح خالل العام  11مصرعدد  ىإل السياحي المتجه

الحصùيلة   ىكان لǌا األƛر السلبي علÜ  ù 2005تعرưت لǌا كل من طابا وشرم الشيƣ خالل العام 

 11مليون بدل  8.6أǐ وصول عدد السائحين % 33بدل % 6.1المحققة حيƚ بلƸ معدل النمو نسبة 
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بلƸ إجمالي عدد السائحين القادمين مùن كافùة    Üلتوقعات وزارة السياحة المصريةمليون سائح طبقا 

بنسبة  2007مليون سائح عام  11.091مقابل  2008مليون سائح خالل عام  12.835أنحاء العالم 

يليǌا % 45.7حيƚ كانت أوروبا الغربية والجنوبية أكƛر المناطق إيفاداŹ بنسبة % 15.7زيادة قدرها 

ƛم أمريكا الشمالية وأفريقيا بنسùبة  % ƛ13.1م الشرق األوسط بنسبة % 29.2شرقية بنسبة أوروبا ال

3.1 %Ü  ƚإجمالي عدد السائحين العرب القادمين من الدول العربية حي Ƹائح    1.955بلùون سùملي

حيƚ كانùت ليبيùا   % 0.3بنسبة انخفاƯ قدرها  2007مليون سائح عام  1.960مقابل  2008عام 

ƛم السودان % ƛ8.9م األردن بنسبة % 20.6يليǌا السعودية بنسبة % 24.6يفاداŹ بنسبة أكƛر الدول إ

مصر زيادة الليùالي السùياحية    ىوقد صاحب هƦا النمو في عدد الوافدين األجانب إلÜ% 8.1بنسبة 

-1996(والجدول الموالي يوưح تطور الليالي السياحية خالل فترة الدراسùة   Üالتي قưاها السياح

2008(  

  
 تطور الليالي السياحية -2

 مليون ليلة سياحية: تطور الليالي السياحية    الوحدƔ ) 30(الجدول رقم 

 008 007  006 005 004 003 002 001 200 99 98 97 96  السنوات

عùùùدد 
  يالليال

24 27 20 31 33  30  33  53  82  85  89.3 111 129 

Source: ministry of tourism .Egypt tourism in figures p 13              
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  .30بناء على معطيات الجدول رقم  من إعداد الباحƚ :المصدر

  
تƦبƦبات في  ǎخرألتطور الليالي السياحية والتي شǌدت هي ا) 30(يوưح لنا الجدول رقم 

اسات األحداƚ السياسية نعكإنتيجة  2008Ü- 1996نسب تغيرها خالل السنوات المدروسة 

بلƸ إجمالي حيÜ  ƚمنطقة الشرق األوسط عامة ومصر خاصة ىواالقتصادية المحلية والدولية عل

 2008مليون ليلة سياحية عام  129.234عدد الليالي السياحية التي قưاها السائحون المغادرون 

وروبا الغربية كان ألو Ü%15.9بنسبة زيادة قدرها  2007مليون ليلة عام  111.466مقابل 

ليǌا أوروبا الشرقية بنسبة ت% 48.8والجنوبية النصيب األكبر في عدد الليالي السياحة بنسبة 

  % .ƛ4م أمريكا الشمالية بنسبة % ƛ16.6م الشرق األوسط بنسبة % 21.5

مليون  25.401بلƸ إجمالي عدد الليالي السياحية التي قưاها السائحون العرب المغادرون 

وكان  Ü%2.8بنسبة انخفاƯ قدرها  2007مليون ليلة عام  26.142مقابل  2008ليلة عام 

ƛم % 21.3يليǌا ليبيا بنسبة % 21.5للسعودية النصيب األكبر في عدد الليالي السياحية بنسبة 

  % .ƛ8.3م الكويت بنسبة % 11.4السودان بنسبة 
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ليلة عام  13.1إلى  2007ليلة عام  13.3انخفƯ متوسط عدد الليالي للسائح العربي من 

حيƚ كانت أفريقيا لǌا النصيب  Üليلة 10.6بلƸ متوسط عدد الليالي للسائحين المغادرين كما  2008

ليلة ƛم أمريكا الشمالية وجنسيات أخرǎ  14.5األكبر في عدد الليالي التي قưاها سائحوها إƦ بلغت 

  .ليلة 11.3نوبية ليلة ƛم أوروبا الغربية والج 12.7ليلة ƛم الشرق األوسط  13.9

تطوير مقومات  ىلقد كان السبب الرئيسي في تحقيق هǉƦ النتائƝ الباهرة نتيجة العمل عل 

لجعل عرƯ هƦا المنتوج يلبي حاجيات السائحين الوافدين  Üالسياحية المادية و منǌا الطاقة الفندقية

  . و الجدول الموالي يوưح التطور المسجل في طاقات اإليواء Üمصر ىعل

3 –  ƅتطور طاقات اإليوا  
  )2006-1990(تطور طاقات اإليواƅ ) 31(الجدول رقم 

  عدد األسرة  عدد الغرف  عدد الوحدات الفندقية  السنوات

  
  

1990  
1991  

92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
00  
01  
02  
03  
04  
05  
06  

  العدد
  

632  
638  
663  
692  
718  
752  
789  
829  
869  
914  

1010  
1057  
1127  
1152  
1207  
1321  
1309 

  نسبة التطور
  
-  
1  

3.9  
4.4  
3.8  
4.7  
4.9  
5.1  
4.8  
5.2  

10.5  
4.7  
6.6  
2.2  
4.8  
9.4  
0.9 

  العدد
  

51208  
53727  
55610  
58755  
61068  
64958  
70471  
75679  
82925  
93822  

113611 
120720 
132109 
136510 
148039 
170776 
177613 

نسùùùùبة 
  التطور

-  
4.9  
3.5  
5.7  
3.9  
6.4  
8.5  
7.4  
9.6  

13.1  
21.1  

6.3  
9.4  
3.3  
8.4  

15.4  
4  

  العدد
  

101469 
105690 
109820 
116531 
120854 
128957 
140741 
150986 
166817 
187284 
227222 
241440 
264218 
273020 
296078 
341552 
355226 

نسùùùùبة 
  التطور

-  
4.2  
3.9  
6.1  
3.7  
6.7  
9.1  
7.3  

10.5  
12.3  
21.3  

6.3  
9.4  
3.3  
8.4  

15.4  
4  

Source: ministry of tourism ,Egypt tourism in figures,p.84.    
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 Ʋعرفت تطورات معتبرةطاقات اإليواء  أنمن خالل الجدول السابق نالحÜ  عدد Ƹبل ƚحي

عددها  كان بعد أن Ü 1990أǐ تưاعف مقارنة بسنة  2006مƌسسة سنة  1309مƌسسات اإليواء 

ƹرفة  في  51208بعد أن كان عددها  ƹ2006رفة سنة 170776وبلƸ عدد الغرف  Üمƌسسة 632

 فقدو نفس الشيء بالنسبة لعدد األسرة  Üأǐ أن العدد تưاعف بمقدار ƛالƚ مرات 1990سنة 

ƚالƛ اعفتưعددها  ت Ƹ101469 العدد  كان مابعد  2006سنة  اسرير 355226مرات وبل 

  .1990سنة  اسرير

  
 2006سنة نجاز لإلتحت ا التي هيإجمالي الطاقة الفندقية المستغلة و) 32(الجدول رقم 

  
  اإلجمالي  نجازإلمؤسسات تحت ا طاقة المؤسسات الموجودƔ  نوƱ المؤسسة

 
 ǎرøøøادق و قøøøفن

  سياحية

  أسرƷ  Ɣرف وحدات  أسرƷ Ɣرف وحدات أسرƷ Ɣرف وحدات
  

1029  
 

161031 
 

322062 
 

545  
 

128897 
  

257794 
  

1574  
  

289928 
  

579856 

  38534  19267  320  5370 2685 40 33164 16582  280 فنادق عائمة

 618390 309195  1894 263164 131582 585 355226 177613  1309 اإلجمالي
source :ministry of tourism ,Egypt tourism in figures, p.83. 

  
فنادق عائمة  ىفي طاقات اإليواء من فنادق تقليدية إل امن خالل الجدول السابق نالحƲ تنوع

فنادق تقليدية و  :النحو التالي ىعل 2006اء في نǌاية سنة وقد توزعت طاقات اإليو Üوقرǐ سياحية

 161031و توفر Üمن مƌسسات اإليواء% 78.6مƌسسة تمƛل نسبة  1029سياحية بمجموع  ǎقر

  .من طاقات اإليواء% 90.7أǐ ما يعادل نسبة  اسرير ƹ322062رفة وعدد أسرة يقدر ب 



- 173  - 

مƌسسة ưمت  799أÜ  ǐ%77.6مƌسسات مصنفة بنسبة  ىكما توزعت هǉƦ الطاقة إل

والباقي  Ü)سياحية  ǎفنادق تقليدية و قر( من طاقة اإليواء % ƹ83رفة تمƛل نسبة  133676

  %.ƹ17رفة أǐ ما يعادل نسبة  27355مƌسسة تưم  230مƌسسات ƹير مصنفة عددها 

 280من مƌسسات اإليواء حيƚ تقدر ب % 20.4أما الفنادق العائمة فǌي تشكل نسبة 

كما  Üسريرا ƹ33164رفة بǌا  16582من طاقات اإليواء وتưم % 9.3نسبة  توفر Üمƌسسة

سمحت هǉƦ اإلمكانات السياحية المتوفرة في تطوير اإليرادات السياحية التي أصبحت المصدر 

والجدول الموالي يوưح  Üاألول للعمالت األجنبية قبل تحويالت المصريين المتواجدين بالخارج

   .2008-1994صرية خالل الفترة تطورايرادات السياحة الم

  94/2008الفترƔ  لتطور اإليرادات السياحية في مصر خال -4
  مليون دوالر :الوحدƔ  94/2008الفترƔ  لتطور اإليرادات السياحية خال) 33(الجدول رقم 

  %نسبة التطور   اإليرادات السياحية  السنوات
1994  2006.3 --  

95  2683.6 33.8 
96  3204.1 19.4 
97  3727.2 16.3 
98  2564.6 -31.2  
99  3903.1 52.2 
00  4345.3 11.3 
01  3800 -12.6  
02  3763.9 -1  
03  4583.7 21.8 
04  6125.4 33.6 
05  6850.7 11.8 
06  7591.2 10.8 
07  10500 38.3 
08  10985 4.6  

Source: ministry of tourism ,Egypt tourism in figures, p.136. 
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   تطور اإليرادات السياحية )16(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .33بناء على معطيات الجدول رقم من إعداد الباحƚ :المصدر
  

نسجل التطورالملحوƲ لحجم اإليرادات السياحية و لو أنǌا هي ) 33(من خالل الجدول رقم

الى وأسباب االنخفاƯ  مرد Ü 2002و  2001و 1997سنوات في خاصة  Üسجلت تƦبƦبا ǎخرألا

 ƹÜزوالعراق Üتجدد االنتفاưة الفلسطينيةمنǌا  Üألحداƚ التي عرفتǌا منطقة الشرق األوسط عامةا

بعƯ األحداƚ المحلية الخاصة بمصروهي العمليات اإلرهابية التي وقعت في كل من  ىباإلưافة إل

الواليات  ىعلسبتمبر  11هجمات وأحداƚ دولية أهمǌا  2004طابا وشرم الشي1997Ü  ƣاألقصر

حجم  ىكل هǉƦ األحداƚ الدولية والمحلية كان لǌا األƛر الواưح عل 2001Üمريكيةألمتحدة اال

   .حجم اإليرادات السياحية ىƛرعلأمما  Üمباشرة ابعد وقوعǌمصر نحوالتدفقات السياحية 
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  :معوقات التنمية السياحية في مصر -رابعا

ن حجم تلưƎ ǁخمة فالرƹم مما حققته التنمية السياحية في مصر من انجازات  ىعل

وما يمكن للحركة السياحية بǌا أن تحققه من  Üنجازات ال يتناسب مƴ إمكانيات مصر السياحيةإلا

   :1مجموعة من المعوقات يمكن تحديد أهمǌا في التالي ىو يرجƦ ƴلǁ إل Üتقدم و رقي

ة الشرق تƛƌر معوقات التنمية المرتبطة بمنطق: المعوقات المرتبطة بمنطقة الشرق األوسط -1

السائحين من مختلف  ǎمصر نƲرا لتزايد االتجاǉ لد ىالتدفق السياحي إل ىاألوسط تƛƋيرا كبيرا عل

زيادة الحركة  ىن العمل علƎومن ƛم ف Üزيارة أكƛر من بلد واحد في المنطقة ىاألسواق السياحية إل

  :2همǌامصر يتطلب أوال تƦليل ما يسود المنطقة من معوقات أ ىالسياحية الوافدة إل

بعد المنطقة عن األسواق الرئيسية المصدرة للسائحين في أوروبا وأمريكا الشمالية و اليابان  مما  -أ

 ىتتالءم مƴ األسعار المرتفعة للنقل الجوǐ إل ىعلأنفاقية ايتطلب مدد و إجازات أطول و مقدرة 

  .المنطقة ككل 

 ىحرب الخليƝ األول Üإسرائيل و فلسطين التوتر الدائم بين( عدم االستقرار السياسي بالمنطقة  -ب

قلة التدفق السياحي من األسواق  ىكبير علالƛر األمما يكون له  Ü)الوƴư في لبنان الÜ ƣو الƛانية

أكƛر استقرارا كبعƯ دول الشمال  ǎأماكن أخر ىالرئيسية المصدرة للسائحين و تفưيلǌم للƦهاب إل

  .الكاريبيأو جزر البحر ) المغرب  Üتونس (  اإلفريقي

حركة السياحة الƛقافية مما يưيق من  ىتقليدية البرامƝ السياحية بالمنطقة و اعتماد معƲمǌا عل -ج

  .المنطقة ىدائرة السياحة الدولية التي يمكن اجتƦابǌا إل

                                                 
 .72.عبير عطية ، التنمية السياحية، مرجع سابق ، ص  1
 . 37.38ص ص  1988 ،اهات الدولية للسياحة و إدارة منظماتها في مصردراسات في االتج ،صالح عبد الوهاب 2
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نوعية سائحي المنطقة المرتبطة بƦوǐ الدخول المتوسطة و فوق المتوسطة مما يتطلب مستويات  - د

التنƲيم أو نوعية البرامƝ أو الخدمات  ǎمستو ىمات السياحية تقدم بǌا سواء علمرتفعة  من الخد

  .لكن هǉƦ المستويات ƹير متوفرة بالشكل الكافي

ǉ- تدني مستوǎ مستو Ưرا لعدم كفاية المرافق و انخفاƲافة العامة بالمنطقة نƲالنǎ الوعي.  

2-  ƚتنشيط العمل السياحي في الخار ǈمعوقات تواج  

مالية كافية إلجراء الدراسات السياحية الالزمة لتطوير العمل السياحي و  تود اعتماداعدم وج-أ

نƲام اإلحصاءات السياحية حيƚ ال تتوفر البيانات الكافية إلعداد وتقيم الخطط و  ǎتحسين مستو

  .أسس علمية مدروسة لتسويق الخدمة السياحية بƋفưل السبل ىالدراسات السياحية عل

أسس علمية و تتميز  ىمصر تقوم عل ىياسة تسويقية للسياحة الدولية إلعدم و جود س -ب

عدم  وباالستمرارية والتنوع تبعا لكل سوق سياحية مƴ تقليدية البرامƝ التي تقدم للسائح الغربي 

    .مصر ىالعرب القادمين إل وجود سياسة ƛابتة لزيادة أعدادالسائحين

ة بالخارج مما يعوقǌا عن أداء دورها في التنشيط عجز ميزانية المكاتب السياحية المصري -ج

  .السياحي

  :مشاكل تواجǈ السائحين في الداخل  -3

قصور كƛير من المرافق األساسية كالطرق والكǌرباء واالتصاالت السلكية والالسلكية فǌناǁ  -أ

كما  Üلمƌدية لǌايستطيƴ السائح زيارتǌا لعدم توافر الطرق السليمة ا الكƛير من اƛǓارالǌامة التي ال

أن االزدحام الشديد في الشوارع و استخدام السيارات Ǔالت التنبيه بصورة مزعجة يفقد السائحين 

وتعاني معƲم شوارع القاهرة من اختناق المرور و ưيق األرصفة لسير  Üالراحة التي يسعون إليǌا

  .المشاة

  .إعادة تنƲيمى اجة ماسة إلن جميعǌا في حƎكبير من المتاحف ف دالرƹم من وجود عد ىعل -ب
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المسطحات الخưراء وانتشارمداخن المصانƴ وسط  ىانتشار تلوƚ الǌواء بسبب القưاء عل -ج

تلوƚ الشواطƐ بسبب تسرب البترول نتيجة اإلهمال وعدم العناية بالمصافي أو  ىالمدن باإلưافة إل

  .ا تلقيه من مخلفاتاستخدام األجǌزة المناسبة لمنƴ التسرب من البواخر العابرة أو بم

ارتفاع أسعار ى االهتمام بƎنشاء الفنادق Ʀات خمسة نجوم مƴ إهمال األقل درجة مما يƌدǐ إل - د

   .اإلقامة

  : معوقات تواجǈ مشروعات القطاƱ السياحي -4

 ǎالمستو ىتعدد بل تưارب جǌات االختصاƭ الرسمية و ƹير الرسمية في مجال السياحة عل -أ

و من  Üتنسيق بين عملǌا في هƦا المجال بسبب اختالف تبعيتǌااليوجد يƚ ح Üالمركزǐ والمحلي

للƛقافة والمناطق السياحية الجديدة تتبƴ وزارة  عليǓاأمƛلة Ʀلǁ أن المناطق األƛرية تتبƴ المجلس 

  .يخƴư لوزارة الرǐ في حين أن محطة النقل تخƴư لوزارة النقلفǌو النقل النǌرǐ أما  Üالتعمير

د سياسة محددة و ƛابتة للتصرف في أراưي الدولة التي تصلح إلقامة المشروعات عدم وجو -ب

 .السياحية  مƴ ارتفاع أسعارها

عدم وجود اعتمادات كافية مخصصة لǘحالل والتجديد في الفنادق المملوكة للقطاع العام مما  -ج

   .تدهورهاى إل ǎأد

حيƚ تحصل هÜ  ǉƦت السياحيةƉصارف للمنشالقروƯ التي تمنحǌا الم ىارتفاع أسعار الفائدة عل - د

 .ةقروƯ بفائدة تجارية عالي ىت علƉالمنش

ǉ- مارية السياحية  ىتعقد إجراءات الموافقة علƛإنشاء المشروعات االست.  

  :معوقات السياحة الداخلية  -5

  .عدم توفر خريطة سياحية كاملة وشاملة توưح مناطق الجƦب السياحي للمصريين -أ
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مƛال Ʀلǁ عدم معرفة السائحين  Üم الحديƛة للمعلومات واإلحصاء السياحي الداخليƹياب النƲ -ب

 .اإلسكندرية Üأسوان Üالمصريين الƦين قاموا بزيارة المقاصد السياحية كاألقصر

  .الستƛمار في قطاع السياحةعلى اعدم إقبال رƌوس األموال المحلية  -ج

   .انخفاƯ الوعي الƛقافي و السياحي الداخلي - د

ǉ- عدم وجود تسويق سياحي داخليÜ أن الحد ا ǐود واألنشطة التسويقية الالزمة ألأǌدني من الج

  .لتنشيط  حركة السياحة الداخلية لم يتوافر بعد

التưخم ويرتكز في االرتفاع المستمر في أسعار السلƴ والخدمات الناتƝ عن االنخفاƯ المستمر  -و

ǐفي القوة الشرائية  للجنيه المصر.  

ǐ- السائحين مما أد ىعدم تشديد الرقابة عل ƴالمتعاملين مǎ تدني مستو ىإلǎ  الخدمات المقدمة

     .للنزالء في الفنادق

تنمية ودعم الحركة السياحية الداخلية في مصرو يكون لǌا  ىو الشǁ أن هǉƦ المعوقات تƛƌر عل

 .التنمية االقتصادية بصفة عامة ىاألƛر السلبي عل

  :معوقات التنمية السياحية في مصر ىعل سبل التغلب -خامسا

إيمان الدولة  ǎمعوقات التنمية السياحية في مصر يرتبط ارتباطا و ƛيقا بمد ىإن القưاء عل

ولية ƌوبما أن النشاط السياحي هو مس Üبالسياحة كمورد اقتصادǐ بالƸ األهمية يجب ترقيته و تƛمينه

افر Ʋتلǁ المعوقات أن تت ىأسس القưاء عل ن منƎف Üولية وزارة السياحة فقطƌقومية وليس مس

تلǁ المعوقات وتحقيق تنمية  ىاألجǌزة الحكومية والمحلية والمواطنين وتتعاون جǌودهم للقưاء عل

ملزمة لكل األطراف  ةوهƦا من خالل إقرار سياسة سياحية شاملة تكون بمƛابة وƛيق Üسياحية ناجحة

 :1و يمكن إبراز Ʀلǁ في النقاط التالية 

                                                 
  93،  85عبير عطية  التنمية السياحية، مرجع سابق،  ص ص  1
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تحديد الǌيئات الحكومية المتعاملة مƴ النشاط السياحي واختصاƭ كل منǌا لمنƴ تưارب  - 1

Üاǌومن  االختصاصات فيما بينƛ نجاز األعمال إم تحقيق السرعة في.  

حل مشاكل التمويل المالي التي تواجه القطاع العام السياحي والمشروعات السياحية من خالل  - 2

عƛرة تودعوة البنوǁ لبƦل جǌد لتسوية الديون الم Üبفائدة ưئيلةمنح قروƯ للمشروعات السياحية 

  .لشركات السياحية ومنحǌا بتسييرات متعددةل

عرƯ بعƯ فنادق القطاع العام على شركات اإلدارة األجنبية Ʀات الكفاءة العالية إلدارتǌا  - 3

يات شركات اإلدارة لكفاءة المصرية وتنويƴ جنسمن افيǌا االستفادة  ىراعتو Üبشروط متفق عليǌا

   .األجنبية مما يتيح التوسƴ في األسواق السياحية الخارجية

ساعد على تحقيق Ʀلǁ تعدد وتنوع مصادر وي Üتحقيق التكامل االقتصادǐ لمختلف أقاليم مصر - 4

  .الƛروة والموارد االقتصادية داخل كل إقليم مما يتيح له فرصة تحقيق االكتفاء الƦاتي

مستوǎ التمكن من تطويرالمناطق األƛرية القائمة إلى تالمادية لǌيئة اƛǓار لكي دعم اإلمكانات  - 5

   .الالئق بمصر حưاريا وسياحيا

توفيراألعداد الكافية والمستويات المالئمة من أماكن اإلقامة للسائحين بما يتالءم مƴ مستوياتǌم  - 6

   .االقتصادية المختلفة

المقدمة للسائحين وتوفير كافة التسǌيالت والمتطلبات االرتقاء بمستوǎ الخدمات السياحية  - 7

الالزمة لǌم بما يكفل زيادة أعدادهم ومتوسط مدة إقامتǌم فưال عن االرتفاع بمتوسط اإلنفاق 

   .اليومي للسائح

8 -  ǎافة العامة وتجميل الشوارع والميادين خاصة بالمدن الكبرƲتوجيه االهتمام للعناية بالن

  .االخرǎ و المناطق السياحية) ريةالقاهرة و اإلسكند(

مÜ  ƴإعادة تخطيط المنتƝ السياحي بحيƚ يتم تنويعه لجƦب أعداد و نوعيات جديدة من السائحين - 9

  .تطوير المنتجات الوطنية كالمصنوعات الجلدية والحريرية والقطنية
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حية الدولية دراسة األسواق السيا ىوƴư إستراتيجية عملية مرنة للتسويق السياحي تقوم عل -10

و تشجيƴ المشروعات السياحية المشتركة مÜ  ƴالحالية مƴ االهتمام بفتح أسواق سياحية جديدة

  .المستƛمرين والشركات السياحية الدولية بǌدف مưاعفة العائد السياحي

تنشيط سياحة المƌتمرات من خالل إنشاء شركة أو أكƛر لتشجيƴ و توفير الخدمات و  -11

  .لƦلǁ النوع من السياحة التجǌيزات الالزمة

التواجد المستمر باألسواق المصدرة للسائحين في جميƴ أنحاء العالم بǌدف بيƴ البرامƝ و  -12

  .مصر ىالرحالت السياحية إل

13-  ƴمة بالخارج لمواصلة دفƲتوفير االعتمادات الخارجية الستمرارالحمالت التنشيطية المن

مư ƴرورة وƴư نƲام لمساهمة القطاع الخاÜ  ƭالممصرمن مختلف دول الع ىحركة السياحة إل

  .في توفير هǉƦ االعتمادات

مƴ محاولة زيادة نسبة اإلشغال في  Üتƛبيت أسعاراإلقامة بالفنادق وخاصة فنادق القطاع العام -14

 Ưألسعاراأوقات انحسارالسياحة من خالل خف.  

وƴư  ىالداخلية مƴ التركيز علưرورة تحقيق التوازن بين كل من حركة السياحة الدولية و -15

خطة متطورة لدفƴ السياحة الداخلية و توسيƴ قاعدتǌا باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار 

  .التنمية السياحية

ن تكون هǉƦ االستƛمارات مبررة بƛƎبات سابق من أو Üتشجيƴ االستƛمار في قطاع السياحة -16 

نمية االقتصادية واالجتماعية للدولة أو المنطقة مساهمتǌا في الت ǎدراسات جدوǎ جادة بمد

   .السياحية

   .المناطق Ʀات األولوية في التنمية السياحية ىتوجيه االستƛمارات في المجال السياحي إل -17

  .ن األراưي التي تمنح للمشروعات السياحية بƋسعار رمزيةƋوƴư قواعد مستقرة بش -18

   .ت الفندقية و السياحيةƉحالل والتجديد للمنشإعادة اإلعفاء الجمركي لمعدات اإل -19
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توفير العمالة المتخصصة كما ونوعا والالزمة لتغطية احتياجات العمل السياحي في كل  -20

   :مدربة تدريبا عاليا وƦلǁ من خالل تكونو Üمستوǐ من مستوياته

  .تدعيم كليات السياحة و الفندقة -

ديƛة و تطويرمناهƝ كليات السياحة و الفنادق بما يساير زيادة االهتمام بالعلوم السياحية الح -

  .االتجاهات الحديƛة

  .إعداد برامƝ تدريب خاصة بمديرǐ الفنادق و رƌساء األقسام المختلفة -

  .االستعانة بالعمالة األجنبية المتخصصة و لكن في حدود ưيقة -

أنواعǌا و مستوياتǌا  اختالف ىالتوسيƴ في إنشاء مراكز التدريب للخدمات السياحية عل -

  .واالستفادة من البعƛات الخارجية للتدريب بالمƌسسات المتخصصة

- ǁزة المتصلة بالسياحة كالجمارǌالمستويات اإلدارية والفنية للعاملين باألج ƴرفÜ و الجوازاتÜ  و

  .أجǌزة الشرطة المتخصصة والمرشدين السياحيين

و تطويرǉ مƴ تƲمين  Üلمحو األمية و نشر التعليم األمية من خالل و ƴư سياسة وطنية الحد من -

  .المناهƝ الدراسية بموưوعات سياحية مختلفة

لنشر السلوǁ الجماهيرǐ  )صحافة ÜإƦاعة  Üتليفزيون( االهتمام بوسائل االتصال الجماهيرية  -

افة والحفاƲ على البيئة ومستوǎ النÜ Ʋوحسن معاملتǌم Üلسائحينلالسليم من حيƚ حسن االستقبال 

Üالقومي من التدهور بالمناطق السياحية ƚال عن حماية التراưف.  

زيادة الوعي السياحي بالنسبة لكافة ما يصدر من قرارات وما ينشر بواسطة اإلعالم لتجنب  -

  .اƛǓار السلبية للسياحة

  .تعميق االهتمام باللغات األجنبية في كافة مراحل التعليم المختلفة  -
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  .في تونس استراتيجية التنمية السياحية :المبحث الثاني

 ىƦ راهنت منƦ البداية علإ Üفريقية في مجال التنمية السياحيةإلوائل الدول اأتعد تونس من 

وحققت  Üعمال التنمية في منتصف الستينات بوƴư مشروع طموحأو باشرت  Üالسياحة الدولية

مليون سائح  1.6احية الوافدة اليǌا من يƌكدǉ الزيادة الملحوƲة في حجم الحركة السي انجاحا كبير

مليون دوالر عام  201كما ارتفƴ الدخل السياحي من  2000Üمليون عام  5.057 ىال 1980عام 

في و تطويرها المكتسبات المحققة  ىالحفاƲ عل ةوبغي Ü 2000عام  مليار دوالر1.682  ىال 1980

 15مدǐ  ىتيجية للتنمية السياحية تمتد علدراج استراإ ىلإعمدت الحكومة التونسية  Üقطاع السياحة

نشطة السياحية الكفيلة ألتتưمن جملة من ا 2016Üوتنتǌي سنة  2001تنفيƦها بداية من أسنة و بد

   .   هداف الخطةأبتƦليل المعوقات و تسمح بتحقيق 

  ستراتيجية التنمية السياحية في تونس اأهداف و: أوال

  :ة األهداف العامة للتنمية السياحي -1

لقد تم اعتماد ƛالƛة أهداف رئيسية ưمن المخطط الوطني للتنمية السياحية تتمƛل في 

اإلمكانات الفرƭ (  swot 1مصفوفة  ىوƦلǁ باالعتماد عل Ü)االستدامة  Üةالمردودي Üالتنافسية(

) اةأد(ستراتيجية المقترحة باعتبارها وسيلة الهǉƦ األهداف تحدد مجموع ا)الưعفوالقوة  Üالتǌديدات

  .للقطاع حتى تحقق أهدافه المرسومة

فيما يتعلق بالمنتوج السياحي  Üمن النƝư اعالي ǎلقد بلƸ القطاع السياحي التونسي مستو

وتيرة النمو  ىالحفاƲ علفي إال أن القطاع مازال يواجه مجموعة من التحديات والسيما  ئيالشاط

  . ةو تحسين المردودي Üمن خالل تقوية و تدعيم التنافسية

                                                 
1 SWOT   اختصار ألربع آلمات :Strength  ،وتعني نقاط القوةWeakness  ، نقاط الضعفOpportunities  ، الفرصThreats  فهي

  .لقوة و الضعف عوامل داخلية، أما الفرص و التهدیدات فهي عوامل خارجيةالتهدیدات، حيث تمثل نقاط ا
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وفيما  Üإن األهداف المƦكورة سابقا تشكل فيما بينǌا وحدة واحدة اليمكن فصلǌا عن بعǌưا

  1.نستعرƯ هǉƦ األهداف ييل

 :التنافسية -1-1

لطراز الدولي ايسمح بزيادة تنافسية السياحة التونسية كمنطقة جƦب سياحي من  فهƦا الǌد

تنمية منتوج األسفار الǐƦ  ىالتي تƌدǎ إل و تكوين صورة سياحية حقيقية عن طريق األعمال الفعلية

السوق األوروبي أصبحت  ىن المنافسة علأحيÜ  ƚمƴ تخفيƯ أسعار النقل  Üيتمتƴ بقيمة عالية 

كوجǌات منافسة لدول البحر األبيÜ  Ư)سيا الƈ ƣجنوب  Üالكارييب(  ǎتتوسƴ باتجاǉ و جǌات أخر

كل  ىوهي عملية تتطلب مجǌودات عل Üباستخدام خطة تخفيƯ أسعار النقل الجوÜ ǐالمتوسط

عادة ما  التحسين المستمر لعوامل الجƦب الƛقافي والطبيعي والتي ىومن بينǌا العمل عل Üالجبǌات

  .طلب هƦا النوع من المنتوج السياحي ىتستǌوǐ وتحفز السواح عل

برامƝ لتنشيط  وهƦا اليتم فقط بتحسين المواقƴ الموجودة حاليا و إنما البحƚ عن نƲام يدير و يخلق

   .هǉƦ المقاصد

مما يستدعي أن ) االستجمام ( التنزÜ  ǉاإلطعام Üترتبط نوعية الخدمات األساسية باإليواءو

تحسين  ىالمعايير الدولية وهواألمر الǐƦ يƌدǐ إل ǎتحسن تلǁ الخدمات حتى تصبح في مستو

  .صورة البلد بالخارج

الفئات األجنبية المستǌدفة يسمح بحجز شرائح  ىأخيرا فان تعبئة المنتوج و طريقة تسويقه إل

وروبين األكƛر حساسية لعنصر ألالمتعاملين ا ىكما يسمح أيưا بتقليل االعتماد عل Üأكƛر إنفاقا

وقƴ والترتيب مفالسوق يتƛƋر بالجودة العالية للمنتوج السياحي و يجعل إعادة الت Üالسعر والجودة

                                                 
1 Evaluation du tourisme tunisien rapport étude equipe  jica pp.75-78. 
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استǌداف السياح األكƛر إنفاقا مƴ تدفقات طوال هي النتيجة و Üاللقطاع السياحي التونسي أمرا ممكن

  .مƴ التقليل من التقلبات الموسمية  Üالسنة

 Üالتربية  Üاإلطعام  Üاإليواء  Üإن السياحة ليست فقط الفندقة و لكن هي توفيقه بين الخدمات

لي المǌنيين بقطاع ع Üسيةو لتدعيم التناف Üالتنوع Üالتسوق Üاألحداƚ المǌنية Üالرياưة Üالƛراء الƛقافي

  .منتوجا قابال للمتاجرة و يتمتƴ بخبرة عالية الجودة وفراألسفار في تونس التحكم في األدوات التي ت

  : ةالمردودي -1-2

الفعالية التي تưمن  ǎالǌدف الƛاني من السياسة التنموية للسياحة التونسية رفƴ جƦرǐ لمستو       

هǉƦ  ووعرƯ ما يبحƚ عنه سائح Üسياح البلدان المستǌدفةمن الرưا من جانب  اعالي ǎمستو

  .ةوهƦا ما يجعل القطاع السياحي أكƛرمردودي Üجودة يبرر أسعار هǉƦ الخدمات ǎبمستو Üالبلدان

 ǎتمس السواح و تقيس مستوالتي إن هǉƦ النتائƝ قابلة للقياس من خالل إجراء الدراسات المتكررة 

و  Üالعام(  عددا متنوعا من المƌسسات في القطاعين شملإن مدخل تحسين النوعية يÜ رưاهم

 ƭالخا( Üالنوعية الجيدة للمنتوج السياحي Ɛو يكاف Əكما أن السوق الدولي للسياحة يجزÜ  وتونس

من الجودة إƦا ما اتخƦت اإلجراءات  لعا ǎمستو ǐعرƯ منتوج سياحي Ʀ ىقادرة بالتƋكيد عل

ǁلƦالمناسبة لÜ ا االستراتيجǌتية تياو من بينǓ1ا:  

جودة عالية للمواقƴ السياحية الƛقافية ورحالت Ʀات قيمة تربوية و تƛقيفية عالية و بƋسعار  -

  .مرتفعة

 .نوعية جيدة لمƌسسات اإليواء مقابل أسعار مرتفعة للغرف الفندقية -

األسواق  ǎتحسين صورة تونس السياحية لد ىوالعمل عل Üتقليل النقد الǌدام ىالعمل عل -

 .تǌدفةالمس

                                                 
1 Evaluation du tourisme tunisien rapport étude equipe  jica. p.77.    



- 185  - 

 .ل السنةافي الفنادق مƴ تخفيƯ العمالة الموسمية وجعلǌا دائمة طو ءليد العاملة الكفاتوفير  -

إمكانيات استǌداف شرائح أكƛر إنفاقا من السياح المǌتمين بالمنتوج السياحي الƛقافي و سياحة  -

 .الدفƴ أكƛر ىاإلنفاق وتشجيعه عل ىأǐ حƚ السائح عل Üالمƌتمرات

  : امةاالستد -1-3

للموارد  الكفءإن الǌدف الƛالƚ من السياسة التنموية للسياحة التونسية حدد إجماال في االستخدام ا 

 ىباالستعمال األمƛل دون إحداƚ أǐ تƛƋيرات سلبية تƌدǐ إل Üوالبحƚ في إمكانية استدامتǌا

  .االنخفاƯ الدائم من قدراتǌا

ة والƛقافية كونǌا موارد يعمالة المƌهلة والمزايا البيئوال Üإن الكفاءات في مجال تسيير الموارد المالية

  .المدǎ الطويل ىنادرة تعد الưمانة لتحقيق التواصل والديمومة عل

تطلب القيام بمجموعة من األنشطة المرتبطة بالبيئة الطبيعية المتواجدة في تإن هدف االستدامة 

والفưاءات القاحلة   Üية مƛل المدن القديمةوكƦا المناطق الداخل Üتǌيئتǌا تالمناطق الساحلية التي تم

 اكما توجد مناطق مطلوب ترقيتǌا و تتطلب تسيير Üو البحيرات المالحة في أقصي الجنوب التونسي

  .لمواردها من قبل هيئات الوصاية الحكومية

  :استراتيجيات التنمية السياحية  - 2

أهداف مرجوة و أخƦت هناǁ عشر استراتيجيات قد استنبطت و طورت من خالل ƛالƛة 

ƛالƚ أو أربƴ استراتيجيات  ىكل هدف مبني مباشرة علحيƚ أن  SWOT Ü بعين االعتبار تحليل 

  .نقاط ưعف القطاع ىسلسلة من المعطيات تǌدف إلي التغلب عل ىستراتيجية تعتمد علاوكل 

ي للنǌوƯ بالقطاع المبينة الحقا تǌتم بالنقاط المǌمة والتي تعتبرالمفتاح الحقيق تستراتيجياالفا

ى وكلǌا مرفوقة ببعƯ األنشطة عل Üبعǌưا يمكن أن يحقق هدفا أواألهداف الƛالƛة كاملة Üالسياحي

  .المدǎ القصير والمدǎ الطويل
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  :استراتيجيات تحقيق التنافسية -2-1

جل تحقيق هدف التنافسية للوجǌة السياحية لتونس إدراج ƛالƚ أالعمل من  ىلقد استدع 

  :1أساسية وهي استراتيجيات

  : عن السياحة التونسية ǎقوأإستراتيجية إنشاء قطب جƦاب و إطالق مواưيƴ  -أ

تساهم في جعل  Üاتجاهات سياحية من الطراز العالي إنشاء ىستراتيجية تǌدف إلالهǉƦ ا           

نحو تونس  أن يتجه ىالوجǌة التونسية من أهم النقاط السياحية في السوق العالمية و تحفز السائح عل

  لالستفادة من هǉƦ المنتوجات المتميزة مƛل ماهو معروف في بعƯ الوجǌات السياحية المنافسة

و يتم هƦا عن طريق إعادة  Ü)البتراء باألردن  Üمدينة مراكƫ المغرب Üأهرامات الجيزة بمصر(  

  .نشرو تفعيل الموارد المحلية Ʀات الشǌرة العالمية وهي

- ǌقافي مƛ ǉم في قلب ساحل قرطاج جوهرة تونسقرطاج كاتجا.   

  .اإسالمي او تراƛ اأƛارتمƛالن  Üالǌواء الطلق ىالمدينة التاريخية التونسية والقيروان متحف عل -

  .مدينة توزر كجنة و مركز للتجارب في الصحراء - 

القرفاƭ و القصور والقرǎ الجبلية الموجودة بمنطقة الجنوب وهي فريدة من نوعǌا و Ʋاهرة  -

  .لعيانل

   .جزيرة جربه الشǌيرة و المعروفة عالميا -

أن هناǁ الكƛير من المناطق السياحية تمƛل مراكز ƛقافية لǌا شǌرتǌا الرمزية و  وتجدر اإلشارة

جانب الوجǌات الشاطئية يجب أن  ىكل هǉƦ المقاصد إل) و حواء  Üبالي (فلكلورها مƛل جزيرة 

  .ىألولجانب الوجǌات ا ىنفس االهتمام إل ىتلق

   swotنقاط الưعف المرصودة ưمن تحليل  ىالقưاء عل ىستراتيجية تǌدف أساسا إلالهǉƦ ا

                                                 
1 Objectif et stratégies de développement du tourisme tunisien , rapport final  étude equipe jica, p .79.  
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  :ستراتيجية تنويƴ المنتوجات السياحية المعروưةا -ب

توفير منتوجات سياحية متنوعة وƦات نوعية رفيعة مطابقة للمواصفات العالمية  ىالعمل عل

Üاالستجابة لما يطمح إليه السائح القاد ƴتونس ىم إلم.  

   :هǉƦ اإلستراتيجية يمكن تحقيقǌا من خالل األعمال التالية

    .الƣ ..التسليات Üالمطاعم Üالتسوق Üالقولف Üنشاطات للسياح المصطافين مƛل الرياưات المائية -

   .سياحيةالخرجات الو  ÜمعارƯال Üملتقياتال Üمحاưراتال Üمنتوجات سياحية كالمƌتمرات -

) و كركوان Üقرطاج (  ةالفينيقي :عدة ƛقافاتبالƛقافية من خالل اƛǓار الموجودة وتƛمين السياحة  -

  .الƣ...وبربرية  Ü)صفاقس Üتونس المدينةÜالقيروان( إسالمية  Ü)سبته و دوقة(  ةوبيزنطي الرومانية

 ىوعل Üاألقدام ىالرحالت عل Üنشاطات في الصحراء التنسي كالطيران في البلونات الǌوائية -

  .مال وعبرالجبالالج

  . تحسين نوعية التƦكارات التقليدية وƹيرها حتى تتكرر زيارة السائح لتونس -

ƹلب هǉƦ األنشطة يقوم بǌا القطاع الخاƭ و يبقي دور الدولة من خالل الديوان أومن الواưح أن  

ة دعم وتشجيƴ وتوجيه جǌود الشركات و الوكاالت الخاص ىالوطني للسياحة التونسي العمل عل

Ʀ لتحقيق منتوج سياحيǎ جيدة نوعية.  

نقاط الưعف التي يعاني منǌا القطاع السياحي  ىالقưاء عل ىكما تǌدف هǉƦ اإلستراتيجية إل

  :وهي swotالتونسي والمرصودة من خالل تحليل 

  .ةارتباط كبير بسوق واحد وهي السوق األوروبي -

  .ưعيفة بالنسبة للصناعة السياحية ةمردودي -

  : اتيجية إدخال نƲرة تسويقية جديدةسترا -ج
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تقديم نƲرة تسويقية جديدة و تكون متجددة تماشيا و التطور التكنولوجي   ىأǐ العمل عل  

فاألساليب القديمة التي كانت معتمدة في تسويق الوجǌة التونسية وهي بلد ببلد يجب أن تكون أكƛر 

مرات أو السياحة Ʀات الطابƴ الƛقافي كسياحة المƌت Üالمنتوجات المتنوعة ىهجومية وترتكز عل

  : الجديدة تشمل مايلي لنƲرةالƣ  وهǉƦ ا... االكتشاف 

    -    ƴطبbrochures  معلن ǐارǌإش ƴات طابƦاǌجل أفي مختلف و سائل اإلعالم من  عن

  .المستوǐ العالمي ىجƦب أكƛر للسواح عل

  .احة المƌتمراتمن خالل سي Üشريحة السياح األكƛر إنفاقا ىالتوجه إل -   

    -  Ɲليف كتيبات خاصة للترويƋلمنتوجات السياحية المتوفرة تكون في متناول المتعاملين في لت

 .قطاع السياحة

جل نشر وبƚ أ للعاملين في القطاع من تىنترنت بالنسبة للمستǌلكين وحألتحسين خدمات ا -    

 ) الحجز االلكتروني( ر هǉƦ الوسيلةجانب إتاحة الفرƭ للحجز عب ىمقومات السياحة التونسية إل

  :نقاط الưعف التالية  ىالقưاء عل ىستراتيجية تǌدف إلالجانب ما سبق فǉƦǌ ا ىإل

  . يميز الصورة السياحية لتونس داخل السوق الدولية) حƲ للنجاح( ƹياب تفưيل  -

  .االرتباط الوحيد بالسوق األوروبية -

  :  ةاستراتيجيات تحقيق المردودي -2-2

  :  1النحو التالي ىوقد جاءت عل Üةم اعتماد ƛالƛة استراتيجيات لتحقيق هدف المرد وديت

لقد عرفت المناطق  :وجǌات Ʀات تنافسية ىستراتيجية تحويل المحطات الشاطئية التونسية إلا -أ

و كانت تمƛل أهم  Üالتونسية للمحطات االصطيافية الشاطئية تطويرا منƦ خمسينيات القرن الماưي

ستراتيجية إلي تحسين هǉƦ المحطات و جعلǌا أكƛر الوتǌدف هǉƦ ا Üة التونسيةينتوجات السياحالم

                                                 
1 Objectif et stratégies de développement du tourisme tunisien, rapport jica,  p.82.  . 
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تحسين  ىكما تǌدف إل ÜجƦبا للسواح من خالل ما توفرǉ من خدمات نوعية ووسائل للترفيه والراحة

هǉƦ  يمكن تحقيقو Üللخدمات الفندقية ةالنوعية و المردودي ǎأسلوب التسيير ومن ƛم الرفƴ من مستو

  :الغايات من خالل

جل دفƴ مالǁ المƌسسات الفندقية إلي تبني عادات الصيانة والترميم أتحسين المƛƌرات من  -   

  .نقائƭ النوعية الرديئة للخدمات الفندقية ىألجل تدارǁ والتغلب عل

انية و أهمية فكرة اإلبداع في التǌيئة العمر ىتعويد مالǁ الفنادق والمǌندسين المعماريين عل -   

كمنطقة البحر األبيÜ  Ưأسوة بباقي المناطق المنافسة للوجǌة التونسية Üالمحطات االصطيافية

وأن تكون تǌيئة هǉƦ المحطات Ʀات ) سياƈ جنوب شرق Üالكرييب Üالمغرب( المتوسط و ƹيرها 

  .طابƴ خاƭ يميزها عن ƹيرها من الوجǌات السياحية

ل ترقية االستƛمارات السياحية و دراسة ملفات المشاريƴ تجديد هياكل الجƦب السياحي من خال -   

  .الجديدة من قبل الǌيئات المƌهلة

تكوين مسيرǐ الفنادق عن طريق مƌسسات تكوينية Ʀات خبرة عالية في مجال التسيير الفندقي   -   

  .جل تƋهيل و إدماج القطاع السياحي التونسي ưمن المحيط العالميأمن 

تسيير الموارد البشرية و ميادين  Üتسيير المياÜ ǉعوان ألجل الخدمة العامةتكوين إطارات وأ -   

  .ǎأخر

  :النقائƭ التالية ةمعاجل ىستراتيجية إلالكما تǌدف هǉƦ ا

  .السائحين ونتائƝ محدودة لتكرار الزيارة ưǎعيف لد ىرǎ ưمستو*    

  .الدوليةالمعايير  ǎنوعية المنتوج السياحي والخدمات المعروưة دون مستو*   

  .الصناعة السياحية ةưعف مردودي*   

  :ستراتيجية تحسين جƦرǐ للتكفل بالزوار ولوحات اإلشارة في األماكن السياحيةا -ب
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سواء  Üاأماكن سياحية متعددة ƛقافي ىتونس يتجǌون أƛناء إقامتǌم إل ىأƹلبية السواح القادمين إل      

هƌالء السياح من  ةو ألجل استفاد Üاحة الشاطئيةكانت في زيارات منƲمة أو اصطيافية تخƭ السي

هƦا التنوع السياحي أǐ زيارة أماكن مختلفة فان العمل المطلوب هو اإلسراع في إدخال الكƛير من 

منǌا تǌيئة هǉƦ األماكن بتجǌيزات إưافية  تسمح بتوجيه و إعالم زائرǐ هÜ  ǉƦالتحسينات الجƦرية

كما تساهم في رفƴ األسعار تماشيا  Üالسياحي بصفة دائمةوتحسين المنتوج  Üالمقاصد السياحية

ولتحقيق ماسبق يجب  Üالقطاع ةتحسين مردودي ىونوعية الخدمات المقدمة والتي بدورها تعمل عل

  :توفير اǓتي ىالعمل عل

 ǎمحتو( إنشاء مراكز استقبال الئقة و حميمية للزوار مزودة بكل الوسائل الưرورية  -    

  ) الÜ...ƣراكز صحية م Üتربوǐ واưح

للغات مطبوعة تختƭ بكل المناطق و اإنشاء مجموعة كاملة من الوسائل اإلعالمية متعددة  -    

  .األنواع السياحية و حسب خصوصياتǌا

   .جل إعالم وتوجيه الزوارأوجداول للشرح باللغات المختلفة من  Üخرائط Üإنشاء هياكل للتوجيه -  

  استوجب األمر Ʀلǁ          مƴ تقديم المساعدة إƦاÜالزواروƦلǁ حسب األعماراالستجابة لكل طموحات  -  

  .ستراتيجية يمكنǌا كƦلǁ معالجة النقائƭ المسجلة حاليا والمتمƛلة فيالهǉƦ ا

  .السائحين ونتائƝ محدودة لتكرار الزيارة ưǎعيف لد ىرǎ ưمستو*   

  .المعايير الدولية  ǎستونوعية المنتوج السياحي و الخدمات المعروưة دون م*    

  .المتاحف و المدن األƛرية Üاإلعالم و التǌيئة في األماكن الƛقافية Üنقƭ في هياكل التكفل*   

  :جل تشجيƴ اإلنتاجيةأ ستراتيجية اإلسراع في تنمية الموارد البشرية منا -ج

          ƭإلي شخ ƭالسياحة عبارة عن مجموعة من الخدمات مقدمة من شخƈخرÜنوعية فال

فبالنسبة لتونس و بغية جعل  Üالجيدة للخدمات أمر مǌم للنǌوƯ بالقطاع السياحي في أǐ بلد كان
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دور ايجابي في تنمية القطاع حưرت  ǐأداء جيد للخدمة السياحية و ǎ Ʀالعنصر البشرǐ في مستو

لزبائن و برامƝ تكوينية لتحسين وتنمية الموارد البشرية يمكنǌا أن تخفƯ االحتجاجات من طرف ا

  :األسعار المرتفعة و من ưمن هǉƦ النشاطات ندرج مايلي ǎتبرر مستو

 ىعلالعمل و كƦلÜ  ǁالخدمات ǎلحƚ و تشجيƴ المالǁ و الموƲفين لرفƴ مستو وƈ ƴưليات -  

  .صيانة المƌسسات الفندقية والمحافƲة عليǌا

  .اون مƴ القطاع الخاƭبرامƝ تكوينية للمكونين و تحديƚ برامƝ المدارس الفندقية بالتع -  

  .تحسين مميزات التكوين في أماكن العمل و في مختلف المǌن الخاصة بالسياحة -  

  .تكوين مرشدين في الحƲائر الطبيعية -  

  . تحưير برامƝ لتنمية المواهب بالديوان الوطني للسياحة التونسي -  

        .Ʀكرالسالفة المعالجة نقاط الưعف  ىإل ةكما تǌدف هǉƦ االستراتيجي

   :)الديمومة (استراتيجيات تحقيق االستدامة -2-3

كامل شواطƐ ساحل البحر األبيƯ المتوسط المحاƦية  Üتتưمن موارد السياحة التونسية          

و موارد  Üو المدن التاريخية Üالمواقƴ األƛرية Üةالمحميات الطبيعي Üالواحات Üالصحراء Üإلقليم تونس

وتشǌد هǉƦ الموارد المتنوعة و المختلفة عالمات التدهور واالندƛار  Üلموسةملموسة و ƹير م ǎأخر

حتى تتحمل عبء توافد  Üحماية و صيانة هǉƦ المواردهولƦا كان االنشغال الجوهرÜ  ǐلبعǌưا

وهƦا من خالل ما تưمنته جملة االستراتيجيات المرسومة  ǎÜأخر ىالسواح الǐƦ يزداد من سنة إل

  .ياحي والتي تم ưبطǌا ưمن أربƴ استراتيجياتللنǌوƯ بالقطاع الس

  :ستراتيجية  تسيير جدǐ للمحيطا -أ
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المحيط العمراني أو الطبيعي  ǎمستو ىتسيير حƦر سواء عل ىفالموروƚ التونسي يحتاج إل

و قد جاء المخطط الوطني بجملة من التوصيات كفيلة بتحقيق  Üو Ʀلǁ للحد من التدهور و االندƛار

  :1نǌاهǉƦ الغايات وم

  .تǌيئة المناطق السياحية وجعلǌا متجانسة مƴ المحيط -

 .تحسين برامƝ معالجة النفايات الصلبة داخل المدينة األƛرية -

لي للǌياكل المتواجدة في المناطق العمرانية الǌشة وخاصة في المدن واألحياء ƈجرد  -

 .القديمة

 .تعزيز القدرات المƌسسية لتسيير المحيط في المناطق السياحية -

  :معالجة جملة من النقائƭ أهمǌا ىستراتيجية إلالكما تǌدف هǉƦ ا

  . تخفيف األưرار علي البيئة الطبيعية و الƛقافية •

والتي تم  ǎÜستراتيجية عدت مخططات وبرامƝ تم تحưيرها من طرف هيئات أخراللǉƦǌ ا

  .أخƦها بعين االعتبار من طرف المخطط الوطني

  :السياحيت والمتعاملين في القطاƱ تعزيز قدرات الهيئا ةستراتيجيا -ب

القطاعات العامة و  Üتدعيم األداء المƌسسي والتنسيق بين مختلف الǌيئات الحكومية المعنية

 من خالل ىالخاصة مما يسمح بتحقيق مردود ايجابي لكل المتعاملين في القطاع وهǉƦ العملية تتƋت

  :يةالتال النشاطات

 .الديوان الوطني للسياحة التونسيللسواح من طرف تسيير محكم للخدمات المعلوماتية * 

   .تطوير بنǁ معلوماتي للصناعة طبقا للمقاييس العالمية* 

                                                 
1Objectif et stratégies de développement du tourisme tunisien, rapport jica,  p.85.  
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فالديوان الوطني للسياحة  Üلسواح والزوار في األماكن األƛرية و المتاحفبا تكفل الǌيئة المستقبلة *

إÜ  Ʀفر المنتوج السياحي التونسيالتونسي ال يستطيƴ لوحدǉ التكفل والمراقبة لكافة الموارد التي تو

هǉƦ اإلستراتيجية سوف تساهم  Üالبد من التنسيق بين جميƴ القطاعات والمتعاملين في قطاع السياحة

  :وهي) SWOT(في حل المشاكل و النقائƭ المرصودة من خالل مصفوفة 

  .ة و المدن التاريخيةưعف في الǌياكل اإلعالمية و التاطير و التǌيئة في المواقƴ الƛقافية و األƛري* 

  .ưعف التنسيق و التعاون بين المتعاملين في قطاع السياحة* 

   .تدهور طفيف للمحيط الطبيعي و الƛقافي* 

فالخطة تưمنت الكƛير من العمليات المتعلقة بالǌياكل : ستراتيجية تحسين الǌياكل القاعدية ا -ج

المناطق السياحية والƛقافية و  ىلموصلة إلنƲرا ألهميتǌا منǌا و سائل النقل و طرق النقل خاصة ا

  :أهم العمليات المدرجة هي

  .المناطق السياحية ىتحسين اإلشارات للوصول إل -

  .تحسين االتصاالت والربط الكامل للزوار -

   .لطرق المحيطة بالمناطق السياحيةاتحسين  -

طير Ƌالت اكل اإلعالميةستراتيجية سوف تسمح بƎيجاد الحلول الكفيلة لمشكلة نقƭ الǌيالهǉƦ ا

جانب التدهور الحاصل في المحيط  ىإل Üواألƛرية و المدن التاريخية Üو التǌيئة في المناطق الƛقافية

  الطبيعي و الƛقافي للمناطق السياحية   

  :ستراتيجية إدخال برامƝ و منتوجات تكميلية متجددةا - د 

تقليƭ موسمية النشاط والرفƴ من فǌناǁ مجموعة من البرامƝ و الخطط التكميلية مقترحة ل

من خالل التنويÜ  ƴوبصفة عامة تحسين محيط العمل لكافة األنشطة المرتبطة بالسياحة Üالمردودية

  .الǐƦ يسمح في النǌاية بتمديد الموسم السياحي
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  :األهداف الكمية : ثانيا

   :)السياƝ األجانب ( تقديرات التدفقات البشرية  -1

)  2016- 2001(ر التدفقات البشرية المستǌدفة خالل مرحلة الخطة لقد ارتكزت عملية تقدي

 2020فاق Ǔتنبوءات المنƲمة العالمية للسياحة للتدفقات الصادرة واألسواق المستقطبة  ىعل

  :المستقبلي منǌاالسياحي الطلب  ىتƛƌر عل ǎاعتبارات أخر ىباإلưافة إل

  .الƣ...ترقية المنتوج وكƛافة التسويق  Üماتاإلنشاءات و الخد Üتحسين البني التحتية المحلية -

   .المصدرة للسواح نحو تونس ةاألوưاع االقتصادية بالدول الرئيسي -

   .االستقرار السياسي بالمنطقة -

  :1المنتوج التونسي منǌا  ىلقد تم اعتماد جملة من الفرưيات في التنبوء بالطلب السياحي عل

ة لمجǌودات التسويق السياحي الǐƦ تقوم به تونس اتجاǉ ارتفاع وتيرة الدخول السياحي كنتيج -

المدǎ الطويل ومحصورابين  ىن معدل النمو المتوقƴ سيكون مستقراعلحيƚ أÜالسوق األوروبي

سنويا وهو ما يتقارب مƴ معدل تقديرات المنƲمة العالمية للسياحة لنمو السياحة % 3.5-3%

  .األوربية خارج حدود أوروبا

سياح القادمين من أوروبا الشرقية بوتيرة متسارعة بما يتوافق مƴ النمو االقتصادǐ ارتفاع عدد ال -

 .الحاصل في هǉƦ البلدان

نفس الوتيرة قبل  ىمحافƲا عل ىمعدل نمو التدفق السياحي من بلدان المغرب العربي سيبق -

 ىالسلب علرƹم التغير في المناƢ السياسي مƛال ليبيا بعد رفƴ الحƲر الجوǐ سيƛƌر ب 2*2001

 نيمن قبل السواح الليبي ǎالتدفقات البشرية من ليبيا نحو تونس وƦلǁ باختيار وجǌات سياحية أخر

                                                 
1   Evaluation du tourisme tunisien, rapport jica, P.11. 

  %1.5إلي تونس الحالي یقدر ب ) الجزائر  ،ليبيا ( معدل نمو تدفقات السياح من دول المغرب العربي *  2
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المدǎ  ىعل الكن مƴ المجǌودات التسويقية من قبل السلطات التونسية سوف يكون هƦا التƛƋير محدود

  الطويل

نه يتوقƴ أن Ǝراليا قليل العدد فاست Üاليابان Üالرƹم من أن عدد السياح القادمين من أمريكا ىعل -

يكون معدل نمو التدفقات من هǉƦ البلدان نحو تونس في تزايد مستمر بسبب الجǌود المبƦولة في 

 .مجال ترقية المنتوج السياحي التونسي بǉƦǌ المناطق

 ىفقد اعتمدت سياسة التنمية السياحية في تونس في تقدير التدفقات المستǌدفة عل Üبناء علي ماسبق

   :اƛنين من السيناريوهات

تǌƲر مالمحه من  ÜيفترƯ هƦا السيناريو و جود مخطط وطني للتنمية السياحية:  Aالسيناريو

 ىعل اأساس أن المحددات الخارجية سوف لن تشǌد تغير ىمعدل نمو مرتفƴ عل ىخالل اعتمادǉ عل

سيتم  ǎخرǓال القاعدية ات السياحية والخدمات المقدمة وهياكل االستقبƉن المنشأو Üالمدǎ القصير

بƦل  ىهƦا ما يƌدǐ في نفس الوقت إل Üتحسينǌا بصورة قوية حتى تستطيƴ تلبية احتياجات السواح

لتقديرات المرصودة ưمن ل المبينالجدول الموالي  يوفيما يل Üجل تنمية السوق السياحيأجǌد من 

  Aالسيناريو 
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  ) 2016-2001( تونس للفترƔ  ىإلتقديرات السواƝ القادمين ) 34(الجدول رقم 
                                                                        Ɣالف الدخول: الوحدƆ  

تدفق 99  المنطقة
  حقيقي

معùùùدل  2001
 سنوǎالنمو

99-001  

معùùùدل  2006
 سنوǎالنمو
001-006  

معùùùدل  2011
 سنوǎالنمو

06-011  

2016  *TCMA

  %4.3  7850  %4.6 6362  %5.2 5070  %6.5 3926  3461  إجمالي أوربا
  %3.7  6191  %3.9 5174  %4.6 4265  %6 3399  3025  أوربا الغربية

  %3  1817  %3.3 1567  %3.6 1332  %3.8 1117  1036  ألمانيا
  %3  1849  %3.5 1595  %5 1343  %8.5 1052  894  فرنسا
  %3.5  819  %4.7  690  %6 548  %7.5 410  355  ايطاليا
  %7.5  665  %6  463  %4.5 346  %3 278  262  بريطانيا
  %5  119  %4.5  93  %3 75  %00 65  65  اسكندنافيا
  %3  283  %3.5  244  %5 206  %8 161  138  النمسا
  %3.5  312  %4.7  262  %6 209  %8.5 156  132  بلجيكا

  %3.5  241  %4  203  %5.5 166  %7.5 127  110  سويسرا
  %7.5  154  %6  107  %3 80  %00 69  69 البالد المنخفưة

ǐ4.4  426  %4.8  343  %5.1 272  %6 212  188  أخر%  
  %8  166  %10  793  %12 493  %15 279  211 أوربا الشرقية
  %3.5  1967  %3 1656  %2.5 1429  %00 1263  1263  المغرب العربي
  %8  100  %8  68  %8 46  %8 32  27  أمريكا الشمالية

ǎ7  213  %7  152  %5.5 108  %1 83  81  أخر%  
  %4.2 10130  %4.4 8238  %4.6 6653  %4.8 5303  4832  المجموع

SOURCE: ONTT1. prévision de la demande pour 2016,  p .91. 

*TCMA; taux de croissance moyen annuel  
 

                                                 
1 ONTT-  OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN. 
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 :النحو التالي ىقدر عدد السواح األجانب المستǌدفين خالل مدة الخطة عل Aوفق السيناريو

 10.1ليصلوا إلي حدود  2011يون سائح في نǌاية مل 8.2و  2006مليون سائح في نǌاية  6.7

خالل فترة %  4.4نمو متوسط سنوǐ قدر ب  ǎأǐ بمستو 2016Üمليون سائح مƴ نǌاية الخطة في 

سنة وهومعدل نمو يتوافق مƴ تقديرات المنƲمة العالمية للسياحة ưمن تقدير التدفقات  15الخطة 

  .2020فاق Ǔالدولية 

مÜ  ƴهƦا السيناريو عدم وجود مخطط و طني للتنمية السياحية حيƚ يفترB  :Ưالسيناريو 

المدǎ  ىأساس أن المحددات الخارجية لن تتغير بشكل جƦرǐ عل ىتبني معدل نمو منخفƯ عل

الخدمات المقدمة و الǌياكل السياحية المختلفة للدعم و  Üت السياحية الوطنيةƉكما أن المنش Üالطويل

وأن المجǌودات التنموية لقطاع  Üالحتياجات السياح ىدنألالحد ايلبي  ǎفي مستو ىاإلسناد ستبق

وفي ما يلي جدول يبين التقديرات  Üستراتيجيةالالحالي طيلة مدة ا ǎفي نفس المستو ىالسياحة ستبق

  :Bالمرصودة وفق السيناريو
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  ) 2016-2001( تقديرات السياƝ القادمين إلي تونس للفترƔ ) 35(الجدول رقم 
                                                                        Ɣالف الدخول: الوحدƆ  

تدفق99  المنطقة
  حقيقي

معùùùùùدل 2001
 99سنوǎالنمو

-001  

معùùùدل  2006
 سنوǎالنمو
001-06  

معùùùدل   2011
 سنوǎالنمو
06-011  

2016  TCMA 

  %3 6581  %3.4  5668  %4.1 4802  %6.5 3926 3461  إجمالي أوربا
  %2.8 5381  %2.9  4691  %3.6 4061  %6 3399 3025  أوربا الغربية

  %2.5 1641  %2.5  1450  %2.8 1282  %3.8 1117 1036  ألمانيا
  %3 1720  %3  1484  %4 1280  %8.5 1052 894  فرنسا
  %3  738  %4  636  %5 523  %7.5 410 355  ايطاليا
  %3  433  %3  373  %3 322  %3 278 262  بريطانيا
  %5  119  %4.5  93  %3 75   65 65  اسكندنافيا
  %2.5  251  %2.5  222  %4 196  %8 161 138  النمسا
  %3  274  %3.5  236  %5 199  %8.5 156 132  بلجيكا

  %3  213  %3  184  %4.5 159  %7.5 127 110  سويسرا
  %1  76  %1  73  %0 69   69 69  البالد المنخفưة

ǐ2.8  339  %2.8  295  %4 258  %6 212 188  أخر%  
  %5  825  %7.5  646  %10 450  %15 279 211  قيةأوربا الشر

المعùùùùرب 
  العربي

1263 1263   1360 1.5%  1465  1.5%  1579 1.5%  

  %6  76  %6  57  %6 42  %8 32 27 أمريكا الشمالية
ǎ5  164  %5  128  %4 101  %1 83 81  أخر%  

  %2.8 8399  %3  7319  % 3.5 6305  %4.8 5303 4832  المجموع
 
SOURCE : ONTT, prévision de la demande pour 2016, p .91.  
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 تتوقƴ أن يصل) B( الجدول السابق نالحƲ أن التقديرات و فق هƦا السيناريو خالل من 

 8.4و  Ü 2011مليون سنة  7.3و  2006Üمليون سائح مƴ نǌاية  6.3 ىعدد السياح المستǌدفين إل

وهو )   2016-2001( طة خالل فترة الخ% 3.1أǐ بمعدل نمو متوسط  2016Üمليون سائح سنة 

  .ما يتوافق مƴ تقديرات المنƲمة العالمية للسياحة

  :تقديرات الليالي السياحية -2

تقديرات دخول السياح المنجزة  ىلقد تم إعداد التقديرات الخاصة بالليالي السياحية بناء عل

 .فرưية متوسط اإلقامة ىباإلưافة إل Üسابقا

أربƴ مناطق وهي  ىفقد تم تقسيم السوق السياحي إل أما من حيƚ تقديرات متوسط اإلقامة

و الجدول الموالي يبين متوسط  ǎمناطق أخر Üالمغرب العربي Üدول شرق أوربا Üدول ƹرب أوربا

ǉا أعالǌمدة اإلقامة حسب المناطق المشار إلي.  

  )2016-2001( تقديرات متوسط مدƔ اإلقامة لكل سائح حسب المناطق للفترƔ ) 36(جدول رقم 
                                                            Ɣليلة سياحية : الوحد  

  2016 2011 2006 2001  الجهة
  Ʒرب أوربا
  شرق أوربا
  المغرب العربي

  ǌخراألالجهات 

9.2.  
8.8.  
0.8.  
6.7.  

.8.9  
8.8.  
1.2.  
6.7.  

9.2.  
9.2.  
1.5.  
6.7.  

8.8.  
8.8.  
1.5.  
6.7.  

Source : ONTT, prévision de la demande pour 2016, P. 92. 
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  تقديرات متوسط مدƔ اإلقامة لكل سائح حسب المناطق )17(الشكل رقم 

   

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2001 2006 2011 2016

ȡرب Ǖورǣا
ȉرǕ ȧورǣا
Ÿغرب العرƫا
ɃرǹɇǕ ǧاȾƨا

  
  .36بناء على معطيات الجدول رقممن إعداد الباحƚ : المصدر

نالحƲ أن دول ƹرب أوربا تتصدر بقية المناطق من حيƚ طول السابق  من خالل الجدول 

 ىن من هǉƦ المنطقة إلوو يميل السياح القادم Üتونس ىسائحيǌا المتوجǌين إلمدة اإلقامة الخاصة ب

  .قưاء عطل قصيرة المدة إال أنǌا متكررة خالل السنة

ليلة سياحية و  8.8ة كان في حدود بالنسبة لسواح دول شرق أوربا فان متوسط مدة اإلقام

ƴعيه التشبưالنمو في و ǉابت مما يعني أن اتجاƛ هو متوسط.    

ن متوسط اإلقامة في تزايد مستمر مدفوعا بالنمو االقتصادƎ ǐأما دول المغرب العربي ف

  .والǐƦ يسمح لسواح المنطقة بقưاء عطلǌم بتونس ÜالǐƦ تشǌدǉ هǉƦ المناطق

ن تقدير متوسط مدة اإلقامة بقي ƛابتا خالل فترة الخطة وفي Ǝف ǎخرألبالنسبة للمناطق ا

تونس يفưلون  ىكون أكƛر سواح باقي المناطق المتوجǌين إلهو السببو Üليلة سياحية 6.7حدود 

  . وهƦا النوع من السياحة اليتطلب مدة إقامة طويلة مقارنة بالسياحة الشاطئية Üالسياحة الƛقافية
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انطالقا من الجدول السابق الخاƭ بتقديرات متوسط مدة اإلقامة و الجداول المتعلقة 

ن تقديرات Ǝف) BÜA وفق السيناريو )(  2016-2001(س للفترة تون ىبتقديرات السواح القادمين إل

  الليالي السياحية تƋتي مفصلة في الجدولين الموالين 

  معدل النمو مرتفع Aوفق السيناريو  2016-2001تقديرات الليالي السياحية للفترƔ ) 37(الجدول رقم 
                                                                    Ɣألف ليلة سياحية : الوحد  

 TCMA  2016  2011  2006  2001  الحالي 1999  المنطقة
2016-2011 

: إجمالي أوربا
  منها

31719 36006 45534 56543  69084  4.4%  

  Ʒرب أوربا
  شرق أوربا

29893  .  
1826  

33547.  
2460  

41199.  
4335  

49563.  
6981  

58827.  
10257  

3.8%  
10%  

  %7.4  2950  1987 1429 1010 703  المغرب العربي
  %6.9  2095  1472 1035 765 728  باقي المناطق

  %4.6  74129  60002 47988 37781 33150  اإلجمالي
Source ONTT , prévision de la demande pour 2016 , P. 93. 

  
مليون  48 :التاليالنحو ىالجدول نالحƲ أن تقديرات الليالي السياحية جاءت علخالل من 

مليون ليلة  74و  Ü 2011مليون ليلة سياحية مƴ نǌاية  60و  2006Üياحية مقدرة مƴ نǌاية ليلة س

و كان معدل النمو المتوسط السنوǐ لليالي السياحية خالل  2016Üسياحية مƴ نǌاية فترة الخطة 

  .سنويا% 4.6ب  االفترة مقدر
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  معدل النمو منخفB ƭوفق السيناريو  2016-2001تقديرات الليالي السياحية للفترƔ ) 38(الجدول رقم 
 Ɣألف ليلة سياحية : الوحد  

1999  المنطقة
  الحالي

2001 2006 2011  2016  TCMA 
2016-
2011 

  %3.2  57915  50383 43131 36007 31719  منǌا إجمالي أوربا
  ƹ  29893 33547 39170 44696  50657  2.8%رب أوربا
  %7.5  7258  5687 3961 2460 1826  شرق أوربا

  %5.8  2368  1758 1360 1010 703  المغرب العربي
  %5.1  1605  1239 957 765 728  باقي المناطق

  %3.3  61888  53380 45448 37782 33150  اإلجمالي
Source: ONTT, prévision de la demande pour 2016,  P.93.  

  
 ىاءت موزعة علالجدول السابق نالحƲ أن التقديرات الخاصة بالليالي السياحية جخالل من 

مليون ليلة سياحية مƴ نǌاية سنة  2006Ü 53.4مليون ليلة سياحية مƴ نǌاية  45.4 :التاليالنحو

2011 Ü  اية الخطة  61.9وǌ2016مليون ليلة سياحية في ن   ǐبمعدل نمو متوسط سنو ǐ3.3أ.%  

3-  Ɣتقدير االحتياجات في عدد األسر )ƅطاقات اإليوا:(  

 ىنجازها تماشيا مƴ أهداف السياسة السياحية و بناء علإاء المطلوب تم تقدير طاقات اإليو

متوسط اإلقامة المرصودتين خالل فترة ǎ و من جǌة أخر Üتوقعات تدفقات السياح األجانب من جǌة

كما شملت التقديرات ƛماني مناطق ) معدل نمو مرتفA )ƴأساس السيناريو ىو قد تمت عل Üالخطة

يبين تقديراالحتياجات في عدد األسرة المطلوب توفيرها تماشيا و مرحلة  والجدول الموالي Üسياحية

    .الخطة
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  ) 2016-1999(تقدير االحتياجات في عدد األسرƔ حسب المناطق للفترƔ ) 39(الجدول رقم 
 Ɣألف سرير: الوحد  

السنوات 
  المنطقة

  2016  2011  2006  1999الحالي 

  29 24.9 21.8 18.1  منطقة تونس العاصمة

  72.9  62 53.4 45.6  نابل ،الحمامات

  80.6 68.4 56.7 40.4  سوسة

ǈ88.6 75.1 60.8 41.1  جرب  

  19.2 14.1 11.7 10.2  توزر

  2.9 2.5 2.2 2.7  بنزرت

  6.7 5.8 4.8 3.9  تبرقة

  59.8 50.7 42.2 29.9  المونستير

  359.6 303.5 253.6 192  اإلجمالي
SOURCE: ONTT, prévision de la demande pour 2016, P .104. 

  
  :تقدير حجم العمالة بقطاƱ السياحة -4

امتداد فترة  ىفي إطار مخطط تنمية الموارد البشرية المرافق لمخطط التنمية السياحة عل

و  ÜتنفيƦ الخطة من جǌة ىوبغية توفير الكادر البشرǐ الǐƦ يسǌر عل Ü)2016- 1999(الخطة 

أو القطاعات ) العمالة المباشرة(سواء المرتبطة بالقطاع  Üبشريةتدعيم القطاع بكافة االحتياجات ال

تم ưبط االحتياجات من  من جǌة أخرÜ ǎالداعمة أǐ المرتبطة بالقطاع بطريقة ƹير مباشرة

عون جديد سنويا و الجدول الموالي يبن حجم العمالة المخططة  5000الموارد البشرية في حدود 

  ستراتيجيةالخالل فترة ا
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  2016-1999حجم العمالة المرافقة لتنفيƤ الخطة ) 40(رقم  الجدول
 السنوات

  البيان

1999 2006 2011  2016  

  173146 145719  119511 90216  )عمالة مباشرƔ منها

  130891 110470  90714 68637  بالفنادق عمالة  

  28796 24304  19957 15159  المطاعم

  13459 10945 8837 6420  باقي األنشطة السياحية

Ɣير مباشرƷ 421019 354138  298109 233737  عمالة  

  594164 499857  417619 323953  مجموƱ العمالة
Source : Objectifs et stratégies de développement du tourisme tunisien, Rapport final . 
EQUIPE D ETUDE JICA. 

  :مؤشرات السياحة في تونس: ثالثا

ن العربية في مجال السياحة وهي تƋتي في المرتبة الرابعة بعد كل تعتبر تونس من أهم البلدا

في حوƯ البحر  ةوهي واحدة من أهم البلدان الرئيسي Üمصر و المغرب Üمن العربية السعودية

تطوير قطاعǌا السياحي و  ىاألبيƯ المتوسط لما تتمتƴ به من مقومات سياحية طبيعية ساعدتǌا عل

تدعيم المقومات السياحية بƎمكانات مادية  ىكما سعت إل Üياحي العالميتدعيم مكانتǌا في السوق الس

وفي هƦا المجال  Üتمƛلت في توفير البني التحتية حتى تستجيب للطلب السياحي المحلي و األجنبي 

ǐوالجو ǐو البحر ǐا البرǌقامت بتحسين أسطولÜ  كبر أففي السنوات األخيرة شرعت في بناء

المطارات  ىمليون مسافر في السنة إưافة إل 25تونس العاصمة بسعة  في) مطار النفطية( مطار

تطوير  ىو منƦ استقاللǌا وتونس تعمل عل ǎومن جǌة أخر Üكافة أنحاء تونس ىالموزعة عل

فقد ارتفعت  Üتونس  ىهياكلǌا الفندقية حتى تواكب التطور الحاصل في السياحة الدولية الوافدة إل

سرير  235000أكƛر من  ىليصل عددها إل Ü 1965سرير سنة  4000طاقات اإليواء من حجم 

  )          2007- 1990(و الجدول الموالي يوưح تطور طاقات اإليواء السياحي للفترة  Ü 2007سنة 
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1- ƅتطور طاقات االيوا:  

  )2007-1990(تطور طاقات اإليواƅ في تونس للفترƔ ) 41(الجدول 
  المتوسطة أسرة الطاقة  األسرة  عدد المƌسسات  السنوات

1990  508 116534  229  
1991  532 123188  232  
1992  563 135561  240  
1993  571 144008  252  
1994  583 152933  262  
1995  612 161498  264  
1996  641 169945  265  
1997  662 178176  269  
1998  692 184616  267  
1999  722 191955  266  
2000  736 197453  268  
2001  755 205605  272  
2002  777 214319  276  
2003  790 222018  281  
2004  800 226153  283  
2005  816 229837  282  
2006  826 231838  281  
2007  834 235727  282  

Source : office national du tourisme tunisien 2007,le Tourisme Tunisien en Chiffres , p. 18. 
  

رتفƴ عدد المƌسسات إ) 2007 -1990(نه خالل فترة أحƲ الجدول السابق نالخالل من 

إƦ ارتفƴ عدد الفنادق %  3.56بمعدل نمو متوسط سنوǐ قدر ب  Üمƌسسة 320الفندقية بƋكƛر من 

 ǎو نفس الشيء بالنسبة لǖسرة فǌي االخر Ü 2007فندق سنة  834 ىإل 1990في عام  508من 

 بùأǐ بمعدل نمو سنوǐ يقدر  Üاسرير 119193وقد زادت خالل المدة ب  ÜاملحوƲ اشǌدت تطور

  . 2007سنة  اسرير 235727إلي  1990سنة  اسرير 116534إƦ ارتفƴ عدد األسرة من % 5.7
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  وحسب التصنيف Ɣتوزيع الطاقة الفندقية باآلسر) 42(الجدول 
  السنوات            
  التصنيف

النسبة خالل سنة   2007  2006 2005 2004
2007  

  %12.2  28955  29158 28128 25724  خمس نجوم
  %33.6  79216  78955 76098 74774  أربƴ نجوم
  ƛ  78149 77149 77126  73438  31.2%الƚ نجوم

  %8  18895  20655 22477 21771  نجمتان
  %1.3  2879  2989 2885 2987  نجمة
Ɲالفنادق المصنفة م  
%  

203405 
89.9  

206737 
89.9  

208883  
90.1  

203383  
86.3  

86.3%  

ǐسياحية قر  
          %  

10105 
4.5  

10105 
4.4  

10105  
4.3  

15193  
6.4  

6.4%  

  قامات عائليةإ
          %  

1416 
0.6  

1579 
0.7  

1623  
0.7  

9378  
4  

4%  

  فنادق ƹير مصنفة
          %  

11227 
5  

11416 
5  

11227  
4.8  

7773  
3.3  

3.3%  

  %100  235727  231838 229837 226153  المجموع اإلجمالي
Source : office national du tourisme tunisien 2007, le Tourisme Tunisien en Chiffres,  P.20.   

  

نالحƲ من حيƚ توزيƴ الطاقة اإليوائية في المƌسسات الفندقية حسب تصنيفǌا في تونس 

و % 86.3فقد توزعت بين مƌسسات فندقية مصنفة بنسبة  Ü)42(ووفق ما تưمنه الجدول رقم 

أما المƌسسات الفندقية ƹير المصنفة لم  Ü%4قامات عائلية بنسبة إو Ü%6.4بنسبة  سياحية ǎقر

كبر أ ىأن المƌسسات المصنفة حازت عل ىمما يدل عل Ü 2007خالل سنة % 3.3تتجاوز نسبة 

نصيب من االستƛمارات المخصصة لقطاع اإليواء في تونس وهي في Ʀلǁ تتماشي والمسعى 

ير القطاع تماشيا واألهداف الكبرǎ المبرمƝ تحقيقǌا خالل فترة المسطر من قبل السلطات لتطو
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وتتوزع السعة  Üواالستدامة لقطاع السياحة  Üالمردودية  Üوهي التنافسية Ü)2016- 1999(الخطة 

  :مختلف درجاتǌا حسب النسب التالية ىاإليوائية للفنادق المصنفة عل

صنف ƛالÜ 31.2 % ƚومصنف أربƴ نج% Ü33.6 للفنادق من صنف خمس نجوم% 12.2

  .للفنادق من صنف نجمة واحدة% 1.3وأخيرا صنف نجمتان % Ü8نجوم 

األداء مقارنة مǎ  ƴقطاع الفنادق في تونس إال أن مستو ǎمستو ىورƹم النتائƝ المحققة عل

في مجال طاقات  Ü)2016- 1999(تحقيقه ưمن خطة تطوير القطاع السياحي  اما كان مسطر

  التطلعات المتوقعة  ǎودون مست ىاإليواء تبق

  :التدفقات السياحية -2

شǌدت تطورات مستمرة و متسارعة و الجدول  ǎخرألأما بالنسبة للتدفقات السياحية فǌي ا

    .)2008- 1999(تونس خالل الفترة  ىالموالي يوưح تطورعدد السياح القادمين إل

  )2008-1999(تونس خالل الفترƔ  ىتطور عدد السياƝ الوافدين إل) 43(جدول 
                                                                   Ɣألف سائح :الوحد  

  معدل التغير  عدد السياح  السنوات
1999 4831.7 -  
2000 5057.1 4.66  
2001 5387.3 6.53  
2002 5063.5 -6.01  
2003 5114.3 1  
2004 5998.1 17.28  
2005 6378.5 6.34  
2006 6549.5  2.68  
2007 6761.2 3.23  
2008 7049.7 4.26  

  
   Ü ƭ.49 2007السياحة التونسية باألرقام  Üالديوان الوطني التونسي للسياحة: المصدر

  7/01/2010المعǌد الوطني لǘحصاء تونس  Üوزارة الداخلية و التنمية المحلية تونس 
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اع استقطاب أكƛر من سبعة ن قطاع السياحة في تونس استطƋترصد بيانات الجدول السابق ب

 ىلإ1999مليون سائح سنة  4.832و قد تطور هƦا العدد من حجم  2008Üماليين سائح خالل سنة 

ورƹم  %5أǐ بمعدل متوسط للتطور خالل الفترة بلƸ نسبة  2008Üمليون سائح سنة  7.049

في نمو  اتراجع 2002إال أن تونس شǌدت خالل سنة  ǎأخر ىيجابية من سنة إلإلالتطورات ا

ويعتبر أهم سبب في هƦا  2001Üمقارنة بسنة ) -  6.01(تدفقات السياحة الدولية الوافدة بنسبة 

أهمية و  ىمما يشد انتباهنا إل Üالتونسية) جربة( األحداƚ اإلرهابية التي حدƛت في مدينة ىالتراجƴ إل

  .         د السياحيةاتجاهات السياح في اختيارهم للمقاص ىدور العامل األمني في التƛƋير عل

استمرار سيطرت السوق  1نسجل 2008و بتحليل مكونات التدفقات التي حصلت خالل سنة 

  2007مقارنة بسنة % 1.4مليون سائح وقد سجل نمو يقارب نسبة  4.1بعدد إجمالي بلƸ  ةاألوروبي

% 8.4معدل نمو مليون سائح و ب 2.779و تƋتي السوق المغاربية في المرتبة الƛانية بعدد إجمالي 

مليون سائح  1.7و من حيƚ البلدان تƋتي ليبيا في المرتبة األولي بعدد إجمالي  2007Üمقارنة بسنة 

و معدل  Üمليون سائح ƛ1.395م فرنسا بعدد إجمالي  Ü 2007مقارنة بسنة % 14.4مسجلتا نمو ب 

  .2008سنة % 1.2بينما سجلت السوق الجزائرية تراجعا بنسبة  Ü% 4.5نمو 

عƲم السياح القادمين من بلدان المغرب العربي يƋتون بغرƯ السياحة العالجية خاصة م

كان بنسبة  2007مقارنة بسنة 2008ن معدل النمو لسنة Ǝعموما فو Üو سياحة االستجمام نالليبيي

4.26%.   

  :تطور الليالي السياحية -3

عت أن تدعم مكانتǌا في التجربة التونسية الرائدة التي استطا ىيدل علالمحقق نجازإلان إ

المتعاقبة و التي أعطت مكانة متميزة  تبفưل السياسا Üاألسواق المتوسطية واإلفريقية والعالمية

                                                 
1 Business News . www.businessnews.com.tn/BN  LE 17/10/2009 
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تونس حاليا تستƛƋر برخاء التطور السياحي نجد  ǎو من جǌة أخر Üللقطاع السياحي هƦا من جǌة

تمƛالن السوق  ابل أصبحت Üبياالحاصل في المنطقة بسبب ƹياب منافسة حقيقية من قبل الجزائر و لي

هƦا النمو المطرد  Üتونس ىيساهمان بما يقارب ƛلƚ التدفقات الدولية الوافدة إل فǌما  لتونس ةالرئيسي

و الجدول الموالي  Üتونس ساهم في تطور الليالي السياحية التي يقưونǌا ىفي عدد الوافدين إل

ǁلƦ حưيو.  

  )2008-1996( تطور الليالي السياحية) 44(الجدول رقم 
                                        Ɣمليون ليلة سياحية : الوحد 

  (%)معدل التغير  عدد الليالي  السنوات
1996 23.124  -  
1997 29.795  25.9  
1998 30.981  4  
1999 35.320  14  
2000 35.423  0.3  
2001 35.333  -0.3  
2002 28.518  -18.5  
2003 28.110  -1.4  
2004 33.486  19  
2005 36.309  8.4  
2006 36.840  1.5  
2007 37.360  1.4  
2008 38.023  1.8  

  ƫ.49 ، 2007السياحة التونسية باألرقام  ،الديوان الوطني التونسي للسياحة: المصدر 
   2008نشريǈ السياحة التونسية في أرقام  ،وزارƔ الداخلية و التنمية المحلية تونس 
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  .44بناء على معطيات الجدول رقم من إعداد الباحƚ: المصدر

  
مجموع الليالي للسياح ( الجدول السابق نالحƲ أن تطور الليالي السياحية اإلجمالية  إƦا تƋملنا

التطور  ǎبحيƚ كان مستو امتƦبƦب اشǌدت تطور  Ü)الوافدين مưاف لǌا الليالي السياحية للمقيمين

سنتي حدƚ تطور سالب وهƦا  ǎأن سجل مستو ىإل اƛم شǌد تناقصا تدريجي Üفي بداية الفترة يالعا

األسباب الحقيقية التي أنتجت هƦا الوƴư مردها  و كانت Ü 2003و سنة  Ü 2002و سنة  2001

ƛم حادƚ جربة  2001Üسبتمبر  11منǌا أحداÜ  ƚالتطورات التي شǌدها العالم في تلǁ الفترة

2002Ü  زو العراق وƹ ر السلبي عل 2003أخيرƛا األǌزات كان لǌال ǉƦالسياحة التونسي ىكل هù  ة

 Ɲ20081و بالتحليل المفصل لنتائ Ü  لƛمن مجموع % 92نجد أن الليالي السياحية لغير المقيمين تم

 9157500النحو فرنسا ب  ىوقد جاءت موزعة حسب الجنسيات عل Üالليالي السياحية لǉƦǌ السنة

ايطاليا ب  Üليلة سياحية 2528600بريطانيا ب  Üليلة سياحية 6099200سياحية ƛم ألمانيا ب ليلة 

                                                 
   7/01/2010المعǌد الوطني لǘحصاء تونس  Üالتنمية المحلية تونس  وزارة الداخلية و 1 
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و  Üليلة سياحية 758400عربيا ب  ىƛم تƋتي الجزائر في المرتبة األول Üليلة سياحية 3009700

  .ليلة سياحية 340400ليبيا ب 

يƚ يƋتي األلمان بمتوسط ح Üالسياحية جاء تماشيا و متوسط مدة اإلقامة يإن توزيƴ الليال 

أما  Üليالى 7ن ب ون و االيطاليوالسياح الفرنسي Üليالي ƛ10م السياح االنجليز ب  Üليلة 13إقامة ب 

  .ليلة  0.5قل من أمن قبل الليبيين و يبقي فǌو ưعف معدل مسجل أ

تنويƴ أسواقǌا السياحية باستقطاب أسواق  ىإن النتائƝ المحققة تƋتي بفưل سعي تونس إل

تطوير السياحة العربية و منǌا المغاربية  ىكما عملت عل Üأسواقǌا التقليدية ىجديدة مƴ المحافƲة عل

ƭبالخصوÜ افة إلưسوق السياحة الداخلية ىباإل           .  

  

  :و سبل التغلب عليها معوقات التنمية السياحية في تونس -رابعا

  :المعوقات  -1

ملة من نقاط جنسجل  1)الفرƭ و المخاطر  Üعفالقوة و الư( من خالل تحليل مصفوفة 

الưعف و كƦا المخاطروالتي تشكل في جملتǌا أهم المعوقات التي تواجه التنمية السياحية في تونس 

  : النحو التالي ىوقد حددت هǉƦ المعوقات عل

   :ةلدǎ الزائرين ونسبة العودة ưعيف ىالرǎ ưمستو -أ

الشƐ الǐƦ يترǁ  ةن نسبة العودة ưعيفƋب جزمتفالمƌسسات العاملة في قطاع السياحة 

ưالعودة  ىانطباع عدم الر ƭمن فر ƭيقل ǐƦالمنتوج السياحي التونسي و ال ǉعند السواح اتجا

 JICAاستبيان من قبل الǌيئة العالمية للتعاون اليابانية  ىدراسات بناء علفقد أجريت  Üفي المستقبل

عن جملة من األسئلة المتعلقة بمستوǐ الخدمات و تونس لǘجابة  اموجǌة للسواح الƦين زارو

                                                 
1 Objectifs et stratégies de développement du tourisme, Analyse SWOT, P.P.61.62   
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% ) Ü 22%19(إلي نسب ưعيفة فيǌا فقد أفưت النتائÜ  Ɲالتجǌيزات الميدانية والشروط الصحية

   .و نوعية الخدمات المتوفرة ǎوهو مرتبط بƲروف البلد ومستو ÜوهƦا يعبر عن  عدم رưاهم

  :سواق المحتملةƹياب التحفيزات الترقوية لتبين صورتǌا في األ -ب

عكس البلدان المنافسة لǌا ưمن محيط البحراألبيƯ الى أƛار Ʀات بعد عالمي ونس تفتقرت

 Üوالمغرب بمدينة مراكÜ ƫوتركيا بمسجد حاجيا صوفيا Üمصر بƋهراماتǌاحيƚ تتميز Üالمتوسط

عالمي وهي  حافزا عالميا لǉƦǌ الوجǌات لما لǌا من قيمة ƛقافية Ʀات بعد حيƚ تعطي كل هǉƦ اƛǓار

وجǌات منافسة للسوق السياحي التونسي وافتقار تونس لǉƦǌ الحوافز سوف يưعف من مركزها 

  .التنافسي و يقلل من فرصǌا للنمو بالمنطقة

  : نوعية المنتوج السياحي و الخدمات المتدنية -ج

 مƴفكƛير من القطاعات الناشطة في مجال العمل السياحي تشكو من مستوǎ األداء مقارنة 

احترام األوقات بالنسبة للحافالت عدم  Üفنوعية الوجبات الغƦائية في المطاعم Üالمعايير الدولية

ƹياب المǌنية والتكوين المحدود للمتعاملين والعمال في  Üستقبال السواحالرحالت ولصة صالمخ

ة حتى أن أصحاب الفنادق ال يملكون الخبرات الالزم ىباإلưافة إل -كل هǉƦ العناصر  Üالفنادق

  .تعد أهم العوائق التي تواجه السياحة في تونس  - يحققوا المردود األفưل بƋقل التكاليف

  : االرتباط بالسياحة الصيفية - د

ƹلب السياح يزورون تونس في الفترة الصيفية الرتباط السياحة التونسية بنوع السياحة أ

ǎر من األنواع السياحية األخرƛالشاطئية أكÜ قادمين من بلدان المغرب العربي فخارج السواح ال  

تونس في فصل  ىمن السياح األجانب القادمين إل% 90أكƛر من يƋتي  Ü)ليبيا و الجزائر( 

و أن نسبة اإلشغال في الفنادق التونسية  Üمقابل باقي الفصول أưعاف 5الصيف وهƦا الحجم يمƛل 
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لقطاع و نوعية العمالة مردودية ا ىو هو عامل سلبي يƛƌر عل Üكمعدل سنوǐ% 50تتعدǐ  ال

  .   الرتباطǌا بنمط السياحة الموسمية

 ǉ- عف مردود الصناعات السياحيةư :  

تونس خارج بلدان المغرب العربي يƋتون في شكل مجموعات  ىفمعƲم السواح القادمين إل

حيÜ  ƚتسييرها وكاالت سياحية دولية تستƛƋر بكامل المنافƴ ونفقات السائح ىسياحية تشرف عل

وهƦا الشح في اإلنفاق  Üدينار تونسي 300تت الدراسات أن هƌالء السياح ال يتعدǐ إنفاقǌم حدود أƛب

  .تكوين اإلطارات أو صيانة التجǌيزات ىسوف يƛƌر ال محالة عل

   :ưعف في هيئات التƋطيرواإلعالم في المواقƴ الƛقافية و المدن األƛرية -و

فكƛيرا ما  Üمƛل معưلة تواجه السياحيقƴ في كƛير من الموا نƹياب المرشدين السياحيي-

  .ائيرة دون أن يعرفوا عنǌا شويغادر السواح المناطق و المواقƴ المز

و ƹياب المنشورات أو عدم وجودها  Üنقƭ التعامل مƴ اللغات حسب مصدر السياح -        

قامت  ىسة التالسائح وقد دلت النتائƝ عن Ʀلǁ من حالل الدرا ىعدم رư ىبالشكل الكافي يƌدǐ إل

     JICAبǌا الǌيئة 

ǐ- عف التعاون والتنسيق بين المتعاملين في القطاعư :  

العمومية و الخاصة و Üالعمومية من جǌة/ هناư ǁعف في التنسيق بين القطاعات العمومية

 .الǌيئة الوطنية للسياحة التونسية او التي تشرف عليǎ ǌمن جǌة أخر

بالعمل  بƎشراف وإدارة الديوان الوطني للسياحة اسيق فيما بينǌفالمطلوب من الǌيئات الƛالƚ التن

الموروƚ الƛقافي و المواقƴ السياحية حتى تكون في أحسن  ىالمحافƲة والرعاية المسƌولة عل ىعل

  .حاالتǌا وتكون محفزة لزيارتǌا من قبل السياح

  :منǌا ǌƲǎور عوارƯ أخر ىƹياب التنسيق والجدية أدǐ إل
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ئيات لمدة اإلقامة بالنسبة للسواح األجانب مƛل بقية الدول الرائدة في مجال ƹياب اإلحصا -  

  .الصناعة السياحية

 .دراسة اقتصادية للسوق وهƦا يتطلب التنسيق مƴ هيئة الǌجرة ىتفتقر أيưا إل -  

  .ةاإلحصائيات المتعلقة بالفنادق ƹير كاملة وال تنشر باستمراروهƦا ال يتماشي والمقاييس الدولي -  

داخل اإلقليم وهو عامل مǌم لưبط  حول نفقات ومصاريف السواحدراسات ميدانية  عدم وجود -  

 .حجم اإليرادات السياحية بشكل دقيق

  : تدهور المحيط الطبيعي والƛقافي -ز

والقصور  Üطول الساحل و كƦلǁ في المدن السياحية ىتدهورواưح عللهناǁ مƌشرات 

حتى تستمر في الوجود وتساهم في تطوير و Üة الكافية نƲرا لقدمǌايجب أن تعطي لǌا العناي يالت

  .وتنمية السياحة الƛقافية في تونس

  :المنافسة الدولية الشرسة - س

فالدول المتوسطية تكƛف من قدراتǌا في ميدان  Üوهي خطر خارجي ال يمكن السيطرة عليه

بتقديمǌا لمنتوج سياحي عالي الجودة  من ناحية األسعار اأن تمارس ưغوطمكانǌا Ǝب هأنالفندقة  كما 

من الجزائر و  التوسƴ محيط المنافسة ليشمل ك ىباإلưافة إل Üوخدمات نوعية و بƋسعار محفزة

المساهمة الفعلية في  ىإحداƚ الوƛبة المطلوبة و الدفƴ بقطاع السياحة إل ىليبيا كوجǌتين تعمالن عل

نمو السوق السياحي التونسي وƦلǁ من خالل  ىعل فنجاح التجربتين سوف يƛƌر Üالتنمية االقتصادية

 ةمزدهر االبلدين حيƚ تمƛل كل من ليبيا والجزائر سوق التي يشǌدهاالحد من السياحة العكسية 

مليون سائح  1.7مليون سائح منǌا  2.7حوالي . تونس ىللسياحة التونسية بما يفوق ƛلƚ الوافدين إل

  2008.1ليبي في نǌاية سنة 

                                                 
1 www.businessnews.com.tn Le 17/10/2009    



- 215  - 

أمام السياحة التونسية   المتاحة نقاط القوة والفرƭمن خالل : المعوقات ىلب علسبل التغ -2

لمصفوفة القوة و )( JICA(التحليل الǐƦ قامت به هيئة التعاون الدولي اليابانية  انطالقا منو

حد أهم أفƎن هƦا التحليل يعد  1اع السياحة التونسيطخاƭ بقال Ü)الفرƭ و المخاطر Üالưعف

فة اإلمكانات وكƦلǁ الفرƭ المتاحة التي يمكن من خاللǌا بناء إستراتيجية سياحية وقد المفاتيح لمعر

   :2تيǓتم حصر نقاط القوة في ا

مقربة من أهم األسواق المصدرة للسواح وهي  ىتونس تقƴ عل: القرب من األسواق األوروبية -أ

ǉ العاصمة تونس و خدمات جوية منتƲمة من عدة عواصم أوروبية باتجا تتوفرعلىو Üأوروبا

وجود الكƛير  ىوتوزر باإلưافة إل Üجربه ÜالبعƯ األخر باتجاǉ المطارات الجǌوية مƛل المونستير

فƦǌا القرب يعتبر  ƛÜالƚ ساعات ىإل تينمسافة طيران تتراوح بين  ساع ىمن المدن األوروبية عل

القصيرة أو االستفادة من الزيارات  ىللكƛير من السواح الƦين يعتمدون عل او محفز امميز العام

محيطǌا  ىتونس أن تبقي عل ىولالستفادة من هǉƦ الميزة عل Üعطل نǌاية األسبوع لزيارة تونس

فتح خطوط جديدة مباشرة مƴ  ىو العمل عل Üبالتجاوب االيجابي و الفعال في مجال الخدمات الجوية

  . ƹرار العواصم ىعلǎ أخرأوروبية مدن 

وهƦا العامل يعتبر  Üالدول أمنا بالمحيط المتوسطي كƛرأتونس من  تعتبر:  المحيط األمني -ب

ويمƛل عنصر قوة في صالح تونس لمنافسة  Üالستقطاب الشرائح المختلفة من السواح اأساسي احافز

  .تركيا و باقي بلدان المغرب العربي ƹÜرار مصر ىالعديد من الوجǌات السياحية بالمنطقة عل

إال أن اŸ حباها  تونس ةرƹم صغر مساح:  الطبيعية واالصطناعيةتنوع المصادر السياحية  -ج

 والمدن Üوالغابات Üالجبال الحجريةوالواحات الخưراء والبحر والصحراء  تتمƛل في Üىبطبيعة ƹن

تتمƛل في التراƚ الفينيقي  والتي متنوعةال ƛارǓوا Üمتفردةالرائعة والنشاطات الو مميزطابƴ الال Ʀات

                                                 
1 Objectifs et stratégies de développement du tourisme. Analyse SWOT, P. 58.   
2 Op.cit, P ,P. 59.60 
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دفƴ أساسية  ةو قو ةميز يمƛلهƦا التنوع   Üاإلسالمي و الفرنسي ÜالنوميدÜ ǐبرǐالبر Üالروماني

  .لبناء سياحة ƛقافية رائدة تساهم في معالجة مشكل الموسمية

سمح لǌا  مما الطقس المعتدل شتاءو Üكلم 1300امتداد  ىإلي السواحل الخالبة علưافة إلبا

  :نوجزها في األتي ǎعوامل أخر ىưافة إلباإل Üعز الشتاءأباستقطاب العديد من السواح في 

  .المحيط االيجابي لالستƛمار األجنبي -

 .للحưارات المتوسطية و الشرقية والغربية ىملتقكونǌا  -

 .خدمات النقل الجوǐ و البرǐ والبحرǐ و السكǁ الحديديةتوفر -

  .المقاييس الدوليةǌا مƴ ماشيتقدرات اإليواء و تزايد  -

    .طن التونسي التي تنم عن ƛقافة سياحية ناưجةالموا ǎتقاليد الưيافة لد -
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 :الخاتمة

سنة تغطي الفترة  20في خطة للتنمية السياحية مدتǌا  1997منƦ سنة شرعت مصر لقد 

1997 -2017Ü ا إلǌدف من خاللǌتسمح باستقبال  ىوت ƚمليون  22تطوير المرافق السياحية بحي

وتقدر  Üلتوفير اإلقامة لƦǌا العدد المتوقƴ من السياح بƎنشاء مرافق إưافية 2017Üسائح بحلول 

 Ƹرف بمختلف الفنادق يبلƹ اية الخطة 598الخطة أن تحقق  مجموعǌن ƴرفة مƹ ألفÜ  ǉƦتسمح ه

  مليون منصب عمل بقطاع السياحة 1.8و توفير ما يقارب  Üمليون ليلة سياحة 217الطاقة بتحقيق 

سياحة بعيدا عن المناطق السياحية التقليدية مƛل القاهرة ưرورة تطوير قطاع ال ىترتكز الخطة عل

شرم  Üالغردقة( باتجاǉ المناطق السياحية السريعة النمو مƛل منطقة البحر األحمر Üو اإلسكندرية

ƣالشيÜ و منطقة الساحل الغربي) طابا.  

ة في توسيƴ نطاق التدريب والتكوين السياحي لتلبية الزيادة المتوقع ىكما تǌدف الخطة إل

ترميم المواقƴ السياحة الموجودة و حمايتǌا و  ىباإلưافة إل Üالموارد البشرية المƌهلة ىالطلب عل

 .        مواصلة العمل في مجال الكشف عن اƛǓار المطمورة

محاور  أهمومن  Üسنة 15ستراتيجية للتنمية السياحية مدتǌا اتم اعتماد فقد أما في تونس         

القدرة على المنافسة وتدعيم  الوجǌة التونسية وإعطاءوتنويƴ المنتوج السياحي  إƛراءهǉƦ الخطة 

واستقطاب نوعية خاصة من السياح من  Üالسياحية وتمديد الموسم السياحي األسواقحصتǌا في 

ƴالدخل المرتف ǎوƦÜ تم التركيز على تطوير ǁلƦرار السياحة ا لƹ لعديد من المنتوجات الجديدة على

مالعب قولف السياحة الƛقافية والبيئية لتوفرها  10الصولجان سياحة Üسرير 11000الصحراوية 

 التي ستراتيجيةالاوسيتدعم هƦا التوجه باالعتماد على نتائƝ الدراسات  Üللتƛمين على مقومات قابلة

ية حول تنم وكƦلǁ االستشارة الوطنية JICAÜ قام بǌا البنǁ الدولي والوكالة الوطنية للتعاون الدولي
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نقلة نوعية لتنمية  بƎعطاء الكفيلة اإلصالحاتالقطاع والتي مكنت من تشخيƭ النقائƭ واقتراح 

  .القطاع السياحي بالبالد

تزخر به  الǐƦ والتقليدǐ الحưارǐالموروƚ  وألهميةالمتزايد  ومواكبة للطلب السياحي

يجيا في تطوير السياحة استرات السياحة الƛقافية والبيئية خيارا أصبحت Üتونس ملتقى الحưارات

 الحưارǐمن الموروƚ  األشكال المنتوج وتطعيمه بعديد وإƛراءخالل تدعيم  التونسية من

نجازها إمن خالل البرامƝ التي تساهم في  ويتجلى Ʀلǁ بالخصوÜ ƭوالطبيعي والتقليدǐوالتاريخي 

 ƴبحماية المخزون  المعنية األطرافوزارة السياحة بالتعاون مǐارưيفه وتو الحƲǁلƦيئة ب وǌت

مÜ  ƴالسياحية من نزل واقامات ومطاعم ومراكز سياحية نجاز عديد الوحداتإسياحية والمناطق ال

وتجǌيزها بمرافق االستقبال  Üوالبيئية األƛريةوتنشيطǌا وتǌيئة المتاحف  األƛريةالمواقƴ  إحياء

ط كجمعيات صيانة المدن المكلفة بحماية التراƚ والمحي األطراف مƴ دعم Üوالتعريف بمكوناتǌا

 خاصة المǌجورة منǌا Üالترميم والصيانة للمعالم التاريخية بƋعمالالقيام  والبلديات حتى تواصل

مÜ  ƴالمعالم التاريخية من الحفاƲ على الخصائƭ المعمارية لعديد Üوالتي كانت مǌددة باالندƛار

 كƎقامةدائم بالمدن العتيقة  طتوƲيف البعƯ منǌا وجعلǌا تساهم في خلق ديناميكية ونشا إعادة

  .حفالت ليلية وعروƛ Ưقافية

منصب  594164جعله يساهم في توفير ما يقارب  ىكما تسعي من خالل تنمية القطاع إل 

مليون ليلة سياحية مƴ نǌاية الخطة في  74مƴ تحقيق  Üماليين سائح 10شغلÜ واستقطاب حوالي 

2016.  

ننا Ǝف كل من تونس الجزائر و مصرالسياحية في  وفشل تجربة التنميةأنجاح  ىللحكم علو

 ىللنشاط السياحي علƛار االقتصادية Ǔمن خالل الفصل الخامس في تحليل و رصد ا ىسوف نسع

   .اقتصاديات البلدان الƛالƛة
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 للتجارب السياحية في دراسة تقيميية :الفصل الخامس

  )تونسو مصر -الجزائر(
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  :تمهيد

بƋن  امنǌم وƦلǁ اقتناعا Üالدول الƛالƚ في تنفيƦ سياسة شاملة للتنمية السياحيةلقد شرعت 

و تساعد في حل المشكالت  Üالقطاع ينطوǐ على قدرات هامة تساهم في تطوير اقتصادياتǌا

وتشيراإلحصائيات الموƛقة من قبل المنƲمة العالمية  Üاالقتصادية و االجتماعية التي تواجǌǌا

 ùيقدر ب احيƚ حققت مصر نمو Ü 2008تائƝ المحققة في البلدان الƛالƛة مƴ نǌاية إلى الن 1للسياحة

مليون  12.3ة الدولية الوافدة التي بلغت يفي حجم التدفقات السياح 2007مقارنة بسنة % 15.3

وقد  Üمليون سائح ù922من العدد اإلجمالي للسياحة الدولية المقدرة ب% 1.3سائح أǐ ما يعادل 

مقارنة بسنة % 4.6مليار دوالر وبنسبة نمو  11دفق السياحي لمصربتحصيل ما يقارب سمح هƦا الت

2007Ü  لƛمليار خالل  944من حجم اإليرادات المحققة عالميا والتي قدرت ب %  1.2وهو ما يم

بالنسبة لǘيرادات % 4.6و%13.9التطور فيǌا على التوالي  ǎبلƸ مستوفقد أما تونس  Ü 2008سنة 

وهو ما يعادل  Üمليون سائح ǌ7.049ا يلإوتدفقات السياحة الوافدة  Üمليار ǐ 2.932أ السياحية

من حجم التدفقات البشرية المحققة في قطاع السياحة عالميا  % 0.8من حجم اإليرادات و % 0.3

من حجم التدفقات البشرية والنقدية % 0.03و%0.2إƦ نالت  Üأما الجزائر فقد كان نصيبǌا ưعيفا

يمكننا أنه ال الإ Üالدول الƛالƚ ورƹم تباين األهداف واإلمكانات بين Üالعالمي ǎلى المستوالمحققة ع

 اإليراداتالدولة من خالل عدد السائحين أو في حكم على نجاح أو فشل تجربة التنمية السياحية ال

فرƭ عمل متزايدة ومستقرة  إنشاءالسياحيةÜ بل من خالل دورها في حل مشكالت اجتماعية 

ان فưال عن دورها التقليدǐ في دعم ميز Üمية مناطق نائية أǐ تحقيق تنمية إقليمية متوازنةتنو

م التجارب السياحية ƛم يو سنتطرق في هƦا الفصل إلى تقي Üالعمالت الصعبة توفيرالمدفوعات و

  .دراسة وتحليل للمƌشرات واƛǓاراالقتصادية لقطاع السياحة في البلدان الƛالƛة

  

                                                 
1 World Tourism Organization (UNWTO) 2009 
www.UNWTO.org/infoshop 
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  .م خطة التنمية في البلدان الثالثةيتقي: المبحث األول

  م خطة التنمية في مصريتقي: أوال

 Ʀعداد وتنفيƎاالقد قامت مصر ب ƴستراتيجية الستراتيجية شاملة للقطاع السياحي متزامنة م

 2017وتمتد حتى  1982الشاملة للتنمية االقتصادية واالجتماعية العامة للدولة والتي بدأت منƦ عام 

و Üوهي فترة طويلة المدǎ بغرƯ تحقيق تغيرات هيكلية Üسنة 35منية تدوم حوالي وهي فترة ز

ستراتيجية هي الطول الزمني الǐƦ ال يتناسب مƴ الفكر المن أولى االنتقادات الموجǌة لǉƦǌ ا

وưعف  ưÜافة إلى محدودية الخبرات وưعف القدرة التنبƌية الصحيحةباإل Üالتخطيطي السليم

قد يترتب  األمرالÜ ǐƦستراتيجية طويلة المدǎالالتي تستطيƴ مواكبة متطلبات ا اإلمكانيات البشرية

  .عنه عدم واقعية األهداف وưعف النتائƝ المحققة في هƦا اإلطار

      ǐجزء من مرحلة الخطة أ Ʀاألول: المخطط الخماسي(ومن خالل تنفيÜ انيƛوالÜ  ƚالƛوال (

لقطاع السياحة في حل المشكالت االقتصادية و والتي كانت تǌدف إلى تحقيق مساهمة فعلية 

زيادة حصيلة  Üتحسين العجز في ميزان المدفوعات: االجتماعية التي تواجه المجتمƴ المصرǐ مƛل

ونƲريا لم تحدد اإلمكانية التي ستƌدǐ عمليا  Üتوسيƴ فرƭ العمالة Üالدولة من العمالت األجنبية

ǁلƦ الستمرار:  

دون  Üماد على المكون الوطني من السلƴ والخدمات السياحيةالزيادة المستمرة في االعت -

  .تحديد الوسيلة 

وتحقيق إيرادات سياحية  Üمليون سائح) 4.8( السعي لزيادة عدد السياح ليصل إلى الرقم -

طريق توسيƴ نطاق السوق الجتƦاب أنواع جديدة من  نمليار دوالر ع) 5.4(في حدود 

 .دراسة تسويقيةالسياح وƦلǁ بفتح أسواق جديدة دون 

  .االهتمام بالبيئة دون تحديد الوسائل المتبعة التي تحقق الحماية المستǌدفة -
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مليون ليلة سياحية في السنة مƴ نǌاية  43االرتفاع بمتوسط اإلقامة ليصل عدد الليالي إلى  -

وƦلǁ عن طريق العمل على زيادة عوامل الجƦب السياحي وتطوير المناطق  Üالخطة

مناطق جديدة وتزويدها بكافة المستلزمات التي يحتاجǌا السائح و محاولة  ءإنشاالسياحية و

لكن هǉƦ األهداف لم تكن وفق دراسة اجتماعية لمدǎ القبول  Üالقưاء على عوامل الطرد

  .و التجانس االجتماعي مƴ تلǁ الزيادة المستǌدفة

مستوǎ التطور السياحي يوưح  يفالجدول الموال ÜوالنتائƝ المحققة فعليا تبين مستوǎ األداء

  .المتوقƴ والمحقق) 1997- 1992(للخطة 

  المتوقع و المحقق) 97-92(التطور السياحي للخطة )  45(الجدول رقم 

  )مليون سائح(عدد السياƝ  )دوالر ارملي( اإليراد 
 المخطط المحقق المخطط المحقق  ةøالسن

1.7 3.5 2.9 3.3 92-1993  
1.8 4.1 2.4 3.8 93-1994  
2.3 4.5 2.5 4 94-1995  
4 4.9 2.3 4.4 95-1996  

3.6 5.4 2.8 4.8 96-1997  
  الجهاز المركزǎ للتعبئة و اإلحصاƅ ،وزارƔ السياحة المصرية : المصدر 

  

من  Üير السياسة المتبعةيدفƴ بالسلطات المصرية إلى تغ وبالنƲرإلى النتائƝ المحققة سابقا

 Ɲجملة من القوانين والبرام ƚادفة إلى تطوير أنشطة السياحةخالل بعǌالÜ  ةƋفي منش ƴوالتوس

مما سمح  Üفưال عن مواجǌة معوقات التنمية السياحية والقưاء عليǌا Üاإلقامة بمختلف أنواعǌا

ويمكن مالحƲة Ʀلǁ من خالل عملية التقييم للمرحلة األولى من تنفيÜ  Ʀبتحقيق نتائƝ ايجابية ملموسة

  )2017- 1997(الخطة 
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  )2002-1997( م للخطة الخماسية الرابعة ييتق -1

   1تيǓجازها في اييمكن إو Üبجملة من األهداف الكمية لقد جاءت الخطة 

-  Ʒدف بلوǌمليون سائح 6.3االهتمام الكمي بالتطور السياحي ألعداد السائحين بÜ  و الوصول

 140000يواء و طاقة إ Üمليار دوالر 6.6و إجمالي إيرادات  Üمليون ليلة سياحية 46إلى 

  .ليلة لكل سائح في السنة مƴ نǌاية مرحلة الخطة 7.3ومتوسط إقامة  ƹÜرفة

دون مراعاة الطبيعة الموسمية للنشاط ودون تقييم نوعي  Üزيادة معدالت التوƲيف للعمالة -

  . لǉƦǌ الزيادة

  . 2002عام  همليون جني 61الوصول باالستƛمارات إلى  -

  .نشيط السياحي دون تحديد الوسائل الكيفيةاالتجاǉ إلى فتح أسواق جديدة للت -

إال أنǌا لم تراع األبعاد الكيفية لǖهداف وتناسبǌا من جǌة مƴ نوعية السائحين المرƹوب  -

مما انعكس على النتائƝ المحققة   Üوال الفن اإلنتاجي الǐƦ يجب تطويرǉ في كل الخطة Üفيǌم

  .الخطة و مقارنتǌا بالمحقق فعالو الجدول التالي يوưح األهداف الكمية المستǌدفة في 

  )2001-97(التقديرات المستهدفة و المحققة للخطة الخماسية الرابعة) 46(جدول رقم 

002/001 001/2000 2000/99 99/98 98/97 Ɣالبيان  الوحد 
محقق مخطط محقق مخطط محقق مخطط محقق مخطط  مخطط محقق

  عدد السياƝ  مليون 4.3 3.5 4.7 4 5.2 4.2 5.7 5.3 6.3 4.3

32.6 46 28.5 41 25.9 36.4 25.9 32.4 22.7   عدد الليالي مليون 29.2

 اإليرادات دوالر ارملي 4.2 2.9 4.6 3.2 5.2 4.3 5.8 3.7 6.6 3.4

  طاقة اإليواƅ  ألف Ʒرفة 89 75 99 82 111 93 125 113 140 120

متوسط اإلقامة  سنة/ليلة 6.8 6 6.9 6.8 7 6.8 7.2 6.3 7.3 7

  .في مصر ستراتيجية القطاƱ السياحيا ،وزارƔ التخطيط: المصدر 

                                                 
الة دآتوراه ، حنان حسني سليمان العطار، دراسة الخطة القومية للتنمية السياحية في مصر ودور تكنولوجيا المعلومات في تطویرها ، رس 1

  195، جامعة اإلسكندریة، ص  2005
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في تحقيق أهداف الخطة من مƌشر  انالحƲ أن مستوǎ األداء كان متباينمن خالل الجدول السابق 

  : نجاز التاليةإلففي نǌاية مرحلة تنفيƦ الخطة الخماسية الرابعة سجلنا نسب ا Üخرƈإلى 

  %.68بتدفقات السياحة الدولية الوافدة نسبة  قنجاز المتعلإلفقد بلƸ معدل ا - 

  %.71عدد الليالي السياحية بنسبة  - 

  %.52اإليرادات السياحية المحققة بنسبة  - 

  %.86طاقات اإليواء المنجزة كان تحقيق الǌدف المسطر بنسبة  - 

و هو أفưل مƌشر من حيƚ مستوǎ انجاز  Ü%96متوسط اإلقامة لكل سائح كان في حدود  - 

  .  نفاƈو يبقي التعƛر في تحقيق األهداف بالمستوǎ المطلوب إلى األسباب المƦكورة  Üلخطةا

  )2007-2002(م للخطة الخماسية الخامسة يتقي -2

من حيƚ الوسائل  Üالكيفية لǌا ترجمةالباألهداف وعدم  االهتمام الكمي فقط لقد استمر

  على الطبيعة الكمية لǖهداف وتحديد المعامالت الفنية المطورة مما أƛر Üالمستخدمة

  .و الجدول التالي يوưح األهداف الكمية المستǌدفة في الخطة و مقارنتǌا بالمحقق فعال 

  )2007-02(الخامسةالتقديرات المستهدفة و المحققة للخطة الخماسية ) 47(جدول رقم 

2007/006 2003/002 2001/2002 Ɣالبيان  الوحد 
 طمخط محقق مخطط محقق مخطط محقق

  عدد السياƝ مليون سائح 6.3 5.2 6.5 6 7.7 11

  عدد الليالي مليون ليلة 46 32.6 52 53.2 60 111

 اإليرادات مليار دوالر 6.6 3.4 7.2 3.7 8 8.2

الطاقة اإليوائية  ألف Ʒرفة 140 98 145 120.5 160 177

  من انجاز الباحث بناƅ علي إحصائيات مختلفة: المصدر
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نالحƲ أن النتائƝ المحققة في كل المƌشرات مƴ نǌاية مرحلة تنفيƦ الخطة الجدول من خالل       

في  Ǝخطالوقد يفسر هƦا باألداء الجيد أو ب Üفاقت مستوǎ التقديرات المستǌدفةفقد  Üالخماسية الخامسة

  .    وƴư تقديرات الخطة

 التنمية بالرƹم من أن السياحة في مصر لم تحقق االنتعاƫ االقتصادǐ المطلوب وال

خالل الخطة الخماسية ) المستǌدفة( إال أن األهداف الكمية المخططة  Üالمتوازنة والمتواصلة

حيƚ أن متوسط معدل النمو المخطط في نǌاية الخطة والمتعلقة  Üالخامسة تم تحقيقǌا بنسب متفاوتة

  %22.7كان  )المحقق( إال أن الفعلي % 10.8كان في حدود ) السياح(بحجم التدفقات البشرية 

أما  Ü%22.1المحقق و% 11.6بينما متوسط معدل النمو الخاƭ بالليالي السياحية المخطط 

 % . 13.1 فكان أما المحقق% 10.8كان في حدود فيǌا معدل النمو المرجو فاإليرادات السياحية 

  

   :  الجزائر م خطة التنمية فييتقي :ثانيا

لƛة خطة للتنمية السياحية متوسطة المدǎ في إطار مƴ حلول األلفية الƛا لقد اعتمدت الجزائر

تحقيق مجموعة من األهداف  ىتǌدف من خاللǌا إل 2013Üفاق ǓبرنامƝ التنمية السياحية المستدامة 

زيادة Üزيادة حجم االستƛمارات السياحية  Üالكمية و النوعية والتي تتمƛل في رفƴ طاقات اإليواء

تنويƴ العرƯ السياحي  Üإحداƚ مناصب شغل جديدة Üعملة الصعبةالتدفقات واإليرادات السياحية بال

وبعد تنفيƦ جزء من الخطة يمكن إجراء عملية تقييم للوقوف  Üو تحسين نوعية المنتجات السياحية

خالل سنوات الدراسة  انجازǉ مقارنة مƴ ما كان مستǌدفإاألداء من خالل ما تم  ǎعلى مستو

)2004-2008.(  
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  :اإليواƅتطور طاقات  -1

بير القانونية التي اتخƦتǌا الدولة الجزائرية لتحسين اوالتداإلجراءات  هناǁ جملة من

االستƛمار في قطاع السياحة بغية تǌيئة و توسيƴ الطاقة الفندقية تماشيا واألهداف المرجوة من 

حدد الǐƦ ي يو للوقوف على مدǎ تحقيق البرنامƝ المخطط نورد الجدول الموال Üتطوير القطاع

  .  تطور الطاقة الفندقية المحققة مقارنة بالمستǌدفة

  )2007-2004(للخطة لطاقات اإليواء التقديرات المستǌدفة و المحققة  :)48(جدول رقم 

  %نسبة االنجاز  المحقق المستهدف  السنوات
2004  94000 82034  87  
2005  105000 83895  80  
2006  116000 84869  73.2  
2007  127000 85000  67  

  .الجزائرية إعتمادا على إحصائيات وزارƔ السياحة  الجدول من إعداد الباحث: المصدر

 امتوسط المعد الجدول السابق نالحƲ أن نسبة تحقيق األهداف المسطرة بلغتخالل من       

 ùالخطة % 76.8يقدرب Ʀمن الشروع في تنفي ƴخالل السنوات األربÜ التي تكمن األسباب الحقيقية و

عدم بلوƷ األهداف المسطرة والفشل في تطوير طاقات اإليواء ترجƴ إلى ǌƲور جملة من  وراء

لة المرصودة من قبل يحيƚ تشير الحص Üالمشاكل التي أدت إلى توقف العديد من المشاريƴ السياحية

مشروعا  217إلى عدد  Üوالمتعلقة بالمشاريƴ السياحية المتوقفة 2007Üمƴ نǌاية  1وزارة السياحة

مشروعا داخل  66وقد توزعت هǉƦ المشاريƴ بين  Üسريرا 19231 :بطاقة إجمالية امتوقف ااحيسي

أما أسباب التوقف فتعددت  Üمشروعا خارج مناطق التوسƴ السياحي 151مناطق التوسƴ السياحي و 

  .ƹياب عقود الملكية Üموت المستƛمر Üمشاكل إدارية و تقنية Üمشاكل التمويل :منǌاونƦكر

مشروع  15و Üةيمشاريƴ توسع Ü 7امشروعا جديد ƚÜ 189 نوعية المشاريƴ المتوقفةو من حي 

 بùنجازإسنة و مستوǎ  3.45فاق مقدرا وقد بلغت مدة التوقف كمعدل متوسط  Üإعادة التǌيئة

                                                 
 2008، حصيلة المشاریع المتوقفة ، الثالثي األول الجزائریة وزارة تهيئة اإلقليم البيئة والسياحة  1
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41.04 %Ü  التي هي في طور االنجاز ƴم أن المشاريƹمشروعا و بطاقة إجمالية 299بلغت قد ور 

ùالتسليمرا سري 28237 مقدرة ب ƴاية  مǌن ƴا مرحلة االستغالل مǌف 2008بدخولƎ ن األهداف

جƴ إلى ưعف االستƛمارات الخاصة بالقطاع ارفي Ʀلǁ والسبب  Üبعيدة المنال ىالمسطرة تبق

ǎمارات المخصصة للقطاعات األخرƛحجم االست ƴالسياحي مقارنة مÜ  افة إلى الفرق الكبيرưباإل

 بنجاز بسبإلشاريƴ المحققة فعال مما يدل على عجز كبير في وتيرة ابين المشاريƴ المبرمجة والم

  .     رƹم التدابير القانونية المطبقة لتحسين االستƛمار في قطاع السياحة Üنفاƈالمشاكل المƦكورة 

  :الجزائر ىتطور التدفقات السياحية الوافدƔ إل - 2

عداد السائحين الوافدين إليǌا تسعى الدول من خالل سياسات التنمية السياحية إلى زيادة أ

بالنسبة لǖسواق التقليدية وقصد ف  Üجديدة أسواقسواء أكان من األسواق التقليدية أو من خالل فتح 

أما عن فتح أسواق جديدة  Üجديدة توسيƴ حجم الطلب بǌا نحو البلد يجب عرƯ منتجات سياحية

 Üى مختلف األسواق السياحية الجديدةفيتم من خالل مد النشاطات التسويقية للدولة السياحية إل

من خالل برنامƝ تطوير قطاع السياحة إلى إعادة صورتǌا السياحية التي أصبحت الجزائر وتǌدف 

و بعد مرور خمس  Üبسبب األحداƚ العاصفة التي مرت بǌا البالد Üالساحة الدولية  نƹائبة ع

Ʀلǁ من خالل و  Üنجاز األهدافإ األداء في ǎسنوات من تنفيƦ الخطة يمكننا الوقوف على مستو

  .     يحدد تطور التدفقات المحققة مقارنة بالمستǌدفةالǐƦ الجدول الموالى 

  )2008-2004( الجزائر خالل الفترƔ  ىلسياحة الوافدƔ إلاتطور تدفقات ) 49(جدول رقم 

  %نجازإلنسبة ا  المحقق المستهدف  السنوات
2004  1195553 1233719  103  
2005  1315108 1443090  110  
2006  1446619 1637582  113  
2007  1591281 1743084  110  
2008  1758365 1771749  101  
  .الجزائرية إعتمادا على إحصائيات وزارƔ السياحة  الجدول من إعداد الباحث: المصدر
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نالحƲ أن مستوǎ تحقيق الǌدف المتعلق برفƴ حجم التدفقات السابق الجدول خالل من  

بدأت الجزائر تستعيد جƦب  Üفمƴ تحسن الƲروف واألوưاع األمنية Üالخطة ǎفاق مستوة يالسياح

السياح إليǌا خاصة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إƦ تمƛل نسبة الجزائريين المقيمين بالخارج 

أما من حي2008Ü  ƚ- 2004 :من مجمل التدفقات خالل الفترة% 70 ا يقدر بùمتوسط المعد

وهو معدل تجاوز بكƛير % 9.7 ىبلƸ حوال افقد سجلت معدل نمو متوسط تالتدفقامستوǎ تطور 

إال أن معدل  ù 4.85%Üاألربعة األخيرة والǐƦ قدر بالسنوات معدل نمو السياحة العالمية خالل 

وهي نسبة مقبولة مقارنة بمعدل نمو  2008سنة % 1.6التطور بدأ في االنخفاƯ حيƚ بلƸ نسبة 

   .2008سنة % 1.9الǐƦ بلƸ  السياحة العالمية

وهو  Üالجزائر بعيدة كل البعد عن ما حققته تونس و مصر ىو رƹم هǉƦ النتائƝ المحققة تبق

  .ستراتيجية التنمية السياحية في الجزائراما يستدعي تƲافر الجǌود و إعادة النƲر في 

  :المداخيل السياحية السنوية  -3

هاما في تعƲيم أو تقليل الناتƝ االقتصùادǐ مùن    يلعب متوسط اإلنفاق اليومي للسائح دورا

فùي   Üويتوقف متوسط اإلنفاق اليومي للسائح على عدة عوامل يتعلق بعǌưا بالسائح نفسه Üالسياحة

وتعمل مختلف الùدول   Üاإلنفاق التي تجƦب السائحين تخر بمدǎ توافر مجاالǓحين يتعلق البعƯ ا

من خالل التركيز على اجتƦاب السائحين Ʀوǐ الدخول  Üالرفƴ من مستوǎ إنفاق السائح اليوميعلى 

المرتفعة أو العمل على حƚ الطلب و Ʀلǁ عن طريق إعداد مختلف المناطق السùياحية و تǌيئتùǌا   

ƴبمراكز البيÜ   ةùواالهتمام بكافة مجاالت إنفاق السائحين من اإلقامÜ   امùاإلطعÜ   التùوالمواص 

في الجزائر على هدف تعƲيم اإليرادات السياحية من  وقد ركزت خطة تطوير السياحة Üالزيارات 

و بالنƲر إلى ما حققته الجزائùر خùالل الفتùرة     Üخالل توفير Ʋروف االستقبال وتوسيƴ األسواق
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)2004-2008(Ü كان  نتساءل إن ǁلƦيتماشي واألهداف المسطرةÜ     حùưوالي يوùدول المùو الج

   :حقيقهت اتطور اإليرادات السياحية مقارنة بما كان مخطط

  )2008-2004( تطور المداخيل السياحية السنوية خالل الفترƔ ) 50(جدول رقم 

  السنوات
المستهدف

  )والرد.مليون(
  %نجازإلنسبة ا  المحقق

2004  200 178.5  89.25  
2005  252 184.5  73.2  
2006  316 215.3  68.2  
2007  397 218.9  55.1  
2008  485 300  61.8  

  .الجزائرية إعتمادا على إحصائيات وزارƔ السياحة  اد الباحثالجدول من إعد: المصدر

ن هدف تحسين اإليرادات السياحية وبلوƷ األهداف المسطرة أالجدول خالل يالحƲ من  

رفƴ خاƭ بورƹم تحقيق الǌدف ال Üلم يتحقق ư2004 -2013من برنامƝ التنمية السياحية للعشرية 

 Üحبه التطورالمطلوب في حجم اإليرادات السياحيةإال أن Ʀلǁ لم يصا Üالتدفقات البشريةحجم 

وبتحليل مكونات ونوعية السياح الƦين يƋتون إلى الجزائر نستطيƴ الوقوف على األسباب الكامنة 

 Ɲالنتائ ǉƦوراء ه.  

إلى الجزائر  امن السياح الƦين قدمو% 70ما يفوق أن نجد  ÜفبالنƲر إلى جنسيات السياح

ج و إƦا رجعنا إلى اإلنفاق السياحي لƌǌالء نجد أن التقديرات ن بالخاروجزائريون مقيم مه

ن وقد يفرنسي% 30حوالي  :أما باقي الجنسيات فقد تباينت نوعياتǌا Üالموưوعة لم تشمل هǉƦ الفئة

  Ü 3.70%تونسيين% 26.61حوالي  Ü%30 بكانت دوافƴ الزيارة في إطار مǌمة أو عمل بما يقار

  .نيمالي% 3.25 و Üصينيين

 1.23و الǐƦ كان في حدود  2007بالنƲر إلى المعدل المتوسط لليالي لكل سائح سنة و 

ن هǉƦ المعطيات كفيلة بتفسير ưعف اإليرادات السياحية التي لم تساير مستوƎ ǎليلة لكل سائح ف
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مما أƛر سلبا على الميزان التجارǐ السياحي الǐƦ بقي في حالة عجز  Üالسياحية تدفقاتتطور ال

  .                  الل فترة الدراسةمستمرة خ

  .م خطة التنمية في تونسيتقي: ثالثا

 Ü)2016-2001(سنة  15ستراتيجية لتنمية قطاع السياحة تمتد على مدǎ اتونس  تبنتلقد        

تǌدف إلى تحقيق مساهمة فعلية لقطاع السياحة في حل المشكالت االقتصادية واالجتماعية التي 

 :ستراتيجية في ƛالƛة محاور رئيسيةالوقد حددت األهداف الكبرǎ ل Üتونسيتواجه المجتمƴ ال

وưمنتǌا جملة من األهداف الكمية الفرعية تمƛلت  Üواالستدامة لقطاع السياحة Üالمردودية Üالتنافسية

استقطاب أكبر عدد من السياحة الدولية الوافدة  Üفي توسيƴ الǌياكل السياحية لرفƴ قدرات االستقبال

وبعد مرور المرحلة الخماسية األولى من تاريƣ تنفيÜ  Ʀوالرفƴ من حجم الليالي السياحية Üتونسإلى 

  .     الخطة يمكننا إجراء عملية تقييم لمستوǎ األداء والوقوف على التطورات الحاصلة في القطاع

1- ƅطاقات اإليوا:  

مقارنùة   -األداء  ǎوقطاع الفنادق في تونس إال أن مست ǎمستو ىرƹم النتائƝ المحققة عل

في مجال طاقùات   Ü)2016-2001(السياحي  عưمن خطة تطوير القطا هتحقيق امƴ ما كان مسطر

 يالتطور السùياح  ǎوالجدول الموالي يوưح مستو Üالتطلعات المتوقعة ǎدون مستو ىتبق  -اإليواء

  :المتوقƴ و المحقق) 2006-2001(للخطة 

  ىالمحققة للخطة الخماسية األولالتقديرات المستهدفة و ) 51(جدول رقم 

  انøøالبي
2001-2006  

  نجازإلنسبة ا
  المحقق المستهدف

  %91.4  231.8 253.6 طاقة اإليواƅ ألف Ʒرفة
  .من انجاز الباحث بناƅ علي معطيات الجداول السابقة: المصدر 
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وهùي   Ü%91.4الجدول السابق نالحƲ أن نسبة تحقيق األهداف المسطرة بلغت خالل من 

  ùƲى حيالتي تعكس بحق المكانة الǌامة التي  Üفعالية السياسة المسطرة لىع الدليتعد سبة معتبرة ون

رƹم ما يواجه تونس من صعوبات في تطùوير نمùط    Üبǌا قطاع السياحة ومنه اإلنشاءات الفندقية

إƦا تشùير اإلحصùائيات أن نسùبة تطùور      Üسياحة طوال السنة ىمن سياحة موسمية إل Üالسياحة 

وهƦا  2%50في الفنادق التونسية منƦ االستقالل بقيت تدور حول نسبة ) معدل اإلشغال(  1ستغاللاال

 Üالقطاع يمما يقلƭ من حجم االستƛمار ف Üأن هناǁ عدم استغالل كاف للقدرات المتوفرة يدل على

%  40تراجƴ حجم االستƛمارات المرصودة للقطاع بمùا يقùارب    ىإƦ تشير اإلحصائيات المتوفرة إل

مليون دينار  213189 ىمليون دينار تونسي إل 324683أǐ من  2007Üو سنة  1999ما بين سنة 

و  Üعقد من عمليات تسيير التجǌيزات الفندقيùة  فنمط موسمية النشاط السياحي 2007Üتونسي سنة 

ƴ الطùاب ( هƦا الƲرف  ǎو قد أدÜرفƴ من نفقات المستخدمين وقلل من المردودية في قطاع السياحة 

الفئات العاملة في قطاع السياحة نتيجùة التوقفùات عùن     ىتƛƋيرات سلبية عل ىإل) الفصلي للسياحة

و لمواجǌة هǉƦ الوưعية يحاول المتعاملون  Üموسمية ةوǌƲور عمال 3موسم الƦروةالممارسة خارج 

السياحة خالل السنة بتنويƴ المنتƝ السياحي مƛل ǎ في القطاع السياحي جƦب السياح عبر قنوات أخر

  .كالمتقاعدين ǎالمƌتمرات و التوجه نحو فئات أخر Üالرياưية Üالƛقافية

  : تونس ىالتدفقات السياحية الوافدƔ إل -2

إلى ùưمان هùدف    Üتونس من خالل توسيƴ وتحسين طاقات االستقبال التي حققتǌا ىتسع

وبالنƲر إلùى النتùائÜ    Ɲالتنافسية والعمل على استقطاب أكبر عدد ممكن من السياحة الدولية الوافدة

                                                 
 % . 56.5و % 44االستغالل هنا المقصود معدل اإلشغال في السنوات األخيرة محصور بين  1
تقریبا و یمثل النسبة التي تحقق ربحية % 65یقدر عالميا بحوالي ( السياحية هو تحقيق معدل إشغال  المعيار الحقيقي لنجاح االستثمارات 2

  .للفندق ، و تغطي نفقات التشغيل ، ونفقات اإلحالل و التجدید ، و نفقات القروض 
هي تمثل فترة انخفاض التدفقات ، أما باقي أشهر السنة ف) أآتوبر –أفریل ( یخصص األشهر التالية  HAUTE SAISONموسم الذروة  3

BASSE SAISON 
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ندرج وفي ƦلÜ  ǁالمحققة و المشار إليǌا في الفصل الرابƴ يمكننا إجراء عملية تحليل لمستوǎ األداء

  .المتوقƴ و المحقق) 2006-2001(التطورالسياحي للخطة  ǎالجدول الموالي الǐƦ يوưح مستو

  ىولالتقديرات المستهدفة و المحققة للخطة الخماسية األ) 52(جدول رقم 

  ألف سائح: الوحدة                                                               

 البيان
Ɲتدفقات السيا  

نسøøøøبة 2001سنة 
  نجازإلا

نسøøøøبة   2006سنة 
  محقق  مستهدف محقق مستهدف  نجازإلا

  عالǌمستو
  منخفǌ ƭمستو

5303  
5303  

5387.3  
5387.3  

102% 
102% 

6653  
6305  

6549.5  
6549.5  

98%  
104%  

  .من انجاز الباحث بناƅ علي معطيات الجداول السابقة: المصدر 

األداء المتعلق بالتدفقات السياحية فاق التوقعات  ǎالجدول نالحƲ أن مستوخالل من 

وهƦا  Üالتوقƴ العالي ǎوفق مستو% 2كان أقل من  في حين Üالمنخفǎ Ưالمسطرة وفق المستو

نسية الرائدة التي استطاعت أن تدعم مكانتǌا في األسواق المتوسطية التجربة التو ىنجاز يدل علإلا

المتعاقبة والتي أعطت مكانة متميزة للقطاع السياحي هƦا  تبفưل السياسا Üواإلفريقية و العالمية

الحاصل في المنطقة  يتونس حاليا برخاء التطور السياحتستƛƋر  ǎومن جǌة أخر Üمن جǌة

تمƛالن السوق  اأصبحتإنǌما قد بل  Üاة حقيقية من قبل الجزائر وليبيبسبب ƹياب منافسالمغاربية 

  .تونس ىساهمان بما يقارب ƛلƚ التدفقات الدولية الوافدة إلتلتونس إƦ  ةالرئيسي

  

  :الليالي السياحية -3

نه لم يساهم في تطور الليالي السياحية أإال  Üتونس ىالنمو المطرد في عدد الوافدين إل رƹم

 يالليال تطور ǎاألداء ندرج الجدول الموالي الǐƦ يوưح مستو ǎتحليل مستولو Üوǎبنفس المست

  .المتوقƴ والمحقق) 2006-2001(للخطة  يةالسياح
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  ىالتقديرات المستهدفة و المحققة للخطة الخماسية األول) 53(جدول رقم 

 Ɣألف ليلة سياحية: الوحد  

  البيان
  الليالي السياحية

نسبة 2001سنة
  نجازإلا

نسبة   2006نة س
  محقق  مستهدف محقق مستهدف  نجازإلا

  عال ǌمستو
 منخفǌ ƭمستو

37782  
37782  

35331  
35331  

93.5% 
93.5% 

47997  
45448  

36840  
36840  

%76Ü7 
81%  

  .بالفصل الرابع من انجاز الباحث بناƅ علي معطيات الجداول السابقة: المصدر 

  

 Ʋإلالجدول السابق أن معدالت اخالل من نالح   ƴùوب مùالمطل ǎنجاز لم تكن في المستو

فرƹم نجاح تونس في تحقيق األهداف المتعلقة بعدد السياح الوافùدين   Üىنǌاية الخطة الخماسية األول

 يكمùن فùي  و تفسير ƦلÜ  ǁإال أنǌا فشلت في مسايرة هƦا التطور بالرفƴ من حجم الليالي السياحية 

أن  إƦ في نǌاية الخطة نسجل Üيطالية والبريطانيةإلا Üيةتراجƴ عدد السياح القادمين من السوق األلمان

علùى   2005مقارنùة ب  Ü 2006في ) 10.8(Ü)-4.3-(Ü)6.1-:(معدل التراجƴ كان بالنسب التالية

 ليلùة  ù 13األلمùان بù  : التوالي وكون هƌالء السياح هم من يمƛلون أعلى معدالت متوسط اإلقامة

يǌƲر تƛƋير هƦا التراجƴ علùى حجùم الليùالي     Üليالي ù 7ن بوااليطالي Üليالي ù 10ب نوالبريطاني

من  تالتدفقات تطورحيÜ  ƚالسياحية رƹم النمو المتزايد لتدفقات السياح على تونس في تلǁ الفترة 

معùدل   ىوهم من يمùƛل أدنù 4.9 %  ùب عددهمن تطور والليبيو  Üأقلمعدل مكوƦ ƚات جنسيات 

كالسùياح  : وجنسùيات أخùرÜ   ǎاحية لكل سائح ليبùي  ليلة سي 0.5وهي أقل من  Üلمتوسط اإلقامة

  ùƛب مكوùقافية وهي ال تتطلƛالقيام بالسياحة ال ƴة    االقادمين من أمريكا وكندا بدوافùول مقارنùأط

  .        بالسياحة الشاطئية
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 ىما تم تحقيقه في ميدان الشغل مƴ أهداف الخطة نالحƲ أن األداء يبق ةبمقارن :مناصب الشغل -4

في مجùال   يوưح التقديرات المستǌدفة والمحققة للخطةو الجدول الموالي  ǎÜ المطلوبدون المستو

 :     الشغل بالقطاع السياحي التونسي

  )2006 -99(التقديرات المستهدفة و المحققة ) 54(الجدول رقم 

 2006/1999  البيان/السنوات
  نسبة التطور

2011  
  محقق  مستهدف محقق مستهدف  البيان
  --  Ɣ  119511 92735 77.6%  145719عمالة مباشر

عمالøøة Ʒيøøر  
Ɣمباشر  

298109 278206 93.3%  354138  --  

Ʊ499857  %88.8 370941 417619  المجمو  --  
  .من انجاز الباحث بناƅ علي معطيات الجداول السابقة: المصدر 

  Ʋة بقطاع أن نسبة تحقيق األهداف المرتبطة بحجم العمالة المحدالجدول السابق خالل من  نالحƛ

وعدم بلوƷ األهداف المسطرة مردǉ إلى نمط السياحة  Üكنسبة إجمالية% 88.8بلغت  Üالسياحة

وبالمقارنة مƴ طاقات  Üالعاملة بالقطاع داستقرار الي ىمما أƛر عل Üالتونسية الǐƦ يتسم بالموسمية

 وفرن كل ƹرفة فندقية تو باعتماد المعدل العالمي و المتمƛل في أ Üاإليواء المتوفرة بالقطاع السياحي

و بالرجوع إلى الطاقات المتوفرة خالل  Üمناصب عمل مباشرة وƹير مباشرة 3إلى  2ما بين 

2006Ü ا ال يقل عن  نصل إلى أنǌا وفق  463676مناصب العمل الواجب تحقيقƦمنصب عمل وه

سببه ارتباط منصب شغل قد يكون  92735فالفارق المقدر ب  Üعاملين لكل ƹرفة: أǐالمعدل األقل 

  .السياحة بعامل الموسمية
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  )مصر و تونس ،الجزائر( األهمية االقتصادية للتنمية السياحة في : المبحث الثاني

ة إال أن هƦا يدورا هاما في دعم االقتصاد الوطني للعديد من الدول السياحيلعب قطاع السياحة 

 وÜجتماعية والسياحية لكل دولةالدعم يختلف من دولة إلى أخرǎ تبعا للƲروف االقتصادية واال

  :نقاط نƦكر منǌا التاليعدة تتمƛل األهمية االقتصادية للتنمية السياحية في 

يعتبر القطاع السياحي مصدرا هاما من مصادر الدخل بالعمالت األجنبية نتيجة بيƴ السلƴ و  -

  .الخدمات السياحية داخل البلد المưيف

العديد من األنشطة االقتصادية  ىعل مباشر وƹير يتوزع الدخل السياحي بشكل مباشر -

 Üمƛل قطاع الزراعة Üقطاعات عدةالمرتبطة بالقطاع السياحي نتيجة التشابǁ بينه وبين 

حيƚ أفưت الدراسات  ǎÜخرǓالبنوǁ وƹيرها من القطاعات ا ÜاالتصاالتÜالنقل Üالصناعة

 .ن صناعة لǌا ارتباط بقطاع السياحةيوجود أكƛر من سبع ىإل

العديد من فرƭ  توفير ىالسياحي بƋنه نشاط كƛيف العمالة حيƚ يƌدǐ إل طز النشايتمي -

 .في العديد من المشروعات المرتبطة بالقطاع السياحي ةالعمل المباشرة وƹير المباشر

 :امنǌنƦكرالسياحي سوقا متجددا و قابال للتوسƴ نتيجة لجملة من األسباب  قيعتبر السو -

o تحسن مستوǎ ير من الدول خاصة المصدرة للسياح المعيشة وزيادةƛالدخول في ك.  

o ساعات العمل Ưنتيجة تخفي Ʒزيادة أوقات الراحة والفرا. 

o Ưام السياحة الجماعية والطيران العارƲمي الرحالت في نƲمن ƴتوسÜ  مما جعل

 .ىأدن ةالسياحة في متناول فئات دخلي

o عدم االكتفاء برحلة واحدة طوال السنة للعديد من السياح. 

  

  



- 236  - 

  . األهمية االقتصادية للتنمية السياحة في مصر: أوال

 ةƛار اقتصاديǓالمنتجة  ةالسياحي في مصرمن أهم األنشطة والقطاعات الرئيسي طيعتبرالنشا

العديد من المقومات السياحية التي تساعد على  وƦلǁ نتيجة لتوافر Üيجابية على االقتصاد المصرǐإ

في تمويل التنمية وسد العجز في ميزان المدفوعات وحل مشكلة  توافر النقد األجنبي الǐƦ يساهم

  .البطالة و زيادة الناتƝ القومي و خلق العديد من الصناعات المرتبطة بالنشاط السياحي

وكƦلÜ  ǁالسياحي نشاطا اقتصاديا هاما بالنسبة لمصرفي Ʋل محدودية مواردها طويعتبر النشا

درات الطاقة نتيجة تƦبƦب أسعارها باإلưافة إلى تراجƴ احتماالت نقƭ الحصيلة المتوقعة من صا

نƲرا النخفاƯ فرƭ العمل المتاحة  معودة الكƛير منǌ بسببحصيلة مدخرات العاملين بالخارج 

من حيƚ  66المرتبة  2008وقد احتلت مصرعام  Üمنطقة الخليƝ العربيفي لǌم بالخارج خاصة 

من  69المرتبة  Üمن حيƚ اإلطار التنƲيمي 58رتبة الم Üلتنافسية السفروالسياحة 1المƌشر الكلي

وقد ƹطى  Üمن حيƚ الموارد البشرية والطبيعية 70المرتبة  Üحيƚ مƌشر بيئة السفروالسياحة

  .    دولة 130المƌشر 

  :ةفي العناصر التالي ةوانطالقا مما سبق يمكن ưبط اƛǓار االقتصادي

 ميزان المدفوعات  ىعل:  1

نصيب متزايد من الطلب السياحي  ىالحصول عل ىة وخاصة النامية إلالدول السياحي ىتسع

جنبي األالعالمي وƦلǁ لتحقيق فائƯ من العمالت األجنبية تستعين به في تمويل احتياجاتǌا من النقد 

تعƲيم العوائد السياحية لمعالجة االختالل  ىوقد سعت مصر إل Üد مدفوعاتǌا الخارجيةيسدتالالزم ل

                                                 
  .عنصر 14یتكون مؤشر تنافسية السفر و السياحة من  1

الصيغ القانونية و : مؤشر اإلطار التنظيمي للسفر و السياحة یرصد العناصر ذات الصلة بالسياسات الحكومية المتبعة وتشمل  -1
  .و أولویات السفر و السياحة ،صحة و النظافة ال ،السالمة و األمن  ،االستدامة البيئية  ،اإلجرائية 

یرصد العناصر المتعلقة ببيئة ممارسة األعمال و البنية التحتية لكل اقتصاد و یشمل إلى :مؤشر بيئة السفر و السياحة و بنيتها التحتية -2
قطاع السياحة و قطاع  ،بري البنية التحتية لكل قطاع من نقل جوي و  ،جانب ذلك تنافسية األسعار المحلية لالقتصاد المعني 

 .المعلومات و االتصاالت
وتشمل العنصرین البشري و الثقافي في الموارد التي یتمتع بها آل : مؤشر الموارد البشریة و الثقافية و الطبيعية للسفر و السياحة -3

    )الموارد الطبيعية و الثقافية ،جاذبية السفر و السياحة ،موارد بشریة ( االقتصاد 
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بعƯ بنود ميزان المدفوعات  ىƛر القطاع السياحي علأيبين  ىوالجدول الموال Üاتǌافي ميزان مدفوع

  1995/20051خالل الفترة 

 1995/2005بنود ميزان المدفوعات خالل الفترƔ  ىثر القطاƱ السياحي علأ :)55(الجدول رقم 

معدȯ الȶȺو 
 ɃوȺالس

 ǧراداɅɌل
 %اƨارɅة 

معدȯ الȶȺو 
 ɃوȺالس

 ǧراداɅɌل
 %اƪدمية 

معدȯ الȶȺو 
 ɃوȺالس

 ǧراداɅɌل
  %السياǵية 

ȹسبة 
 ǧراداɅɋا
 ƃǙ ةǵالسيا
 ǧراداɅɋا

 1/3اƨارɅة 

ȹسبة 
ȃراɅɍا/ا. Ƿ

1/2 

 ǧراداɅǙ
  )د.ȳ(جارɅة

 ǧراداɅǙ
  )د.ǹ)ȳدمية

 ǧراداɅǙ
 )د.ȳ(سياǵية

ǧواȺالس  

- - - 15.9 24.1 14.51 9.56 2.3 94/95 
3.3 8.8 30.9 20.1 28.9 14.99 10.4 3.01 95/96 
10.7 8.1 21.3 22 32.5 16.59 11.24 3.65 96/97 
-6.1 -7.1 -19.5 18.9 28.4 15.58 10.44 2.94 97/98 
-0.7 5.6 10.2 21 29.4 15.46 11.02 3.24 98/99 
15.2 3.6 33 24.2 37.7 17.81 11.42 4.31 99/00 
5.6 1.7 0.2 22.9 34 18.8 11.6 4.32 00/01 

-11.1 -17.2 -21 20.3 35.4 16.7 9.6 3.42 01/02 
11.3 8.3 11.2 20.4 36.5 18.6 10.4 3.8 02/03 
26 25 44.7 23.5 42.3 23.4 13 5.5 03/04 
22 13.3 16.3 22.2 42.6 28.8 15 6.4 04/05 

   .المصرية وزارƔ السياحة ، 2003/2004التقرير السنوǎ  ،البنƿ األهلي المصرǎ: المصدر

األهمية النسبية للقطاع السياحي بالنسبة لكل السابق ل تưح لنا من خالل الجدوت

  ) اإليرادات الخدمية(  ةالمتحصالت الجارية والصادرات ƹير المنƲور

الصادرات ƹيرالمنƲورة  ىأن نسبة اإليرادات السياحية إل ǎوطبقا لƦǌا الجدول نر

 Ü 96/97عام % 32.5 ىƛم ارتفعت إل Ü 95/ 94في عام % 24.1قد بلغت ) اإليرادات الخدمية(

التي جرǎ ) الدير البحرǐ( نتيجة ألحداƚ األقصر  97/98في عام % 28.4 ىانخفưت إل  ƛم 

انخفاƯ اإليرادات  ىإل ǎمما أد 2األجانب في عملية إرهابية السياحاƹتيال مجموعة من فيǌا 

 ىة إلالصادرات ƹير المنƲور ىƛم عادت نسبة اإليرادات السياحية إل Ü%19.5السياحية بنسبة 

                                                 
  91ص  ، 2007مرآز الدراسات و بحوث الدول النامية آلية االقتصاد جامعة القاهرة  ،لسياحة االدور التنموي لقطاع   ،ى مرسيسلو 1
وقد فاقت تلك األزمة في  ، 17/11/1997تمثلت تلك األحداث في مذبحة الدیر البحري في معبد الملكة حتشبسوت بمدینة األقصر بتاریخ  2

التي مرت بها السياحة المصریة من قبل حيث انخفضت معدالت النمو في الحرآة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر  تأثيرها جميع األزمات
 .1998و ذلك خالل عام  ،بالنسبة لإلیرادات السياحية % 31.1و  ،بالنسبة لليالي السياحية % 24.1و  ،بالنسبة ألعداد السائحين% 12.8بنسبة 
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% 42.6 ىإل ǎوارتفعت مرة أخر 2002/2003في عام % 36.5حيƚ بلغت  ǎاالرتفاع مرة أخر

  . 2004/2005عام 

اإليرادات الجارية قد شǌدت هي  ىكƦلǁ نالحƲ من الجدول أن نسبة اإليرادات السياحية إل

عام % 20.3 ىنخفاƯ إلالو ا 96/97في عام % 22تƦبƦبا ملحوƲا بين االرتفاع  ǎاألخر

01/002Ü م االرتفاع مرة أخرƛǎ 23.5 % 2003/2004عامÜ إل Ưم االنخفاƛعام % 22.2 ى

2004/2005 .  

 ييتưح لنا من الجدول أن متوسط معدل النمو السنوǐ لǘيرادات السياحية قد بلƸ حوالو

  .لǘيرادات الجارية% 8و Üلǘيرادات الخدمية% 5مقابل % 22

 يي أن قطاع السياحة قد ساهم في تخفيف حدة العجز فلنا في التحليل النǌائ بينوهكƦا يت 

 ǁلƦميزان المدفوعات من خالل تنامي حصة اإليرادات السياحية في إجمالي اإليرادات الخدمية وك

السياحة في تƛƋيرǉ اإليجابي على ميزان المدفوعات من  عويتưح دور قطا Üاإليرادات الجارية

  :يوưح Ʀلǁ يالجدول الموالو  Üخالل رصيد الميزان التجارǐ السياحي

  دوالر ارملي: الوحدƔ )  2007-2000(الميزان السياحي خالل الفترƔ  )56(الجدول رقم 

  2007  2006 2005  2004 2003 2002 2001  2000 السنوات

  9.3  7.6  6.5  6.4 5.5 3.8 3.42  4.32  اإليرادات السياحية

  2.4  1.8  1.3  1.5 2.2 1.3 0.67  1.05  النفقات السياحية

  6.9  5.8  5.2  4.9 3.3 2.5 2.75  3.27 الرصيد

  لبنƿ المركزǎ المصرǎمن إعداد الباحث باالعتماد على تقارير مختلفة ل :المصدر

فائưا خالل  قحق مصر ينالحƲ أن ميزان السياحة والسفر فالسابق الجدول خالل من 

السياحة  تر مدفوعافبفưل إيرادات السياحة الوافدة والتي فاقت بكƛي Ü)2007- 2000(الفترة 

من عائدات % 34 بفي المتوسط بما يقار امساهمقطاع السياحة في مصر  ىيبقو العكسية 
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 Üالتجارǐ نفي المتوسط من عجز الميزا% 39وفي تغطية ما يقارب  Üالصادرات ƹير المنƲورة

  .يجابية في حصيلة ميزان المدفوعاتإومساهمة 

  حجم العمالة  ىعل : 2

السياحية دورايجابي مباشر في زيادة فرƭ العمل أمام مختلف التخصصات في  للتنمية          

أن القطاع السياحي يعتبر قطاعا متشابكا مƴ العديد من  ىويرجƦ ƴلǁ إل Üالدول السياحية المختلفة

   .ǎالقطاعات االقتصادية األخر

  :اع منǌاأنو ةƛالƛ ىلƦلǁ نجد أن فرƭ العمالة الناتجة عن النشاط السياحي تنقسم إل

ت الفندقية والسياحية التي تقدم خدماتǌا Ɖوتشمل فرƭ العمل المباشرة في المنش: العمالة المباشرة 

  .مباشرة للسياح

  .تخƭ العمالة في الشركات التي تنتƝ خدمات للمƌسسات السياحية :العمالة ƹيرالمباشرة

  .لسياحيوهي العمالة الناتجة عن االستƛمار في القطاع ا: العمالة التابعة

 :1يوưح لنا تطور عدد العاملين في القطاع السياحي ىوالجدول الموال

  ǌخرلقطاƱ السياحي و بعƭ القطاعات األالعاملين في ا دتطور عد)  57(جدول رقم 

اإلجمالي 
  لفأ العام

 
% 

 الصناعة
  ألف العدد

 
% 

 الزراعة

  ألف العدد
 
% 

 السياحة
  ألف العدد

  السنة

15825 12.9 2038 30 4747 0.9 145 96/97 
16344 23.3 2182 29.4 4820 0.88 145 97/98 
16874 13.6 2297 29 4904 0.87 147 98/99 
17419 12.8 2412 28.6 4985 0.87 147 99/00 
17984 14 2527 28.1 5069 0.87 155 00/01 
17950 13.4 2405 28.5 5119 0.85 150 01/02 
18179 12.2 2216 28.3 5153 0.85 155 02/03 

  .النشرƔ االقتصادية أعداد مختلفة ،البنƿ األهلي المصرǎ : المصدر 

                                                 
 96، مرجع سابق ، صلسياحةانموي لقطاع  الدور الت سلوى مرسي ، 1



- 240  - 

يمكن القول أن أعداد العاملين في القطاع السياحي كانت تتراوح ) 57(طبقا للجدول رقم  

من إجمالي عدد العاملين % 0.9و أنǌا لم تتجاوز  Üألف عامل خالل فترة الدراسة 155و 145بين 

ورƹم زيادة النشاط السياحي في مصر خالل السنوات التي شملتǌا  96/97في الدولة في عام 

عامل في العام  155000الدراسة إال أننا نجد أن أعداد العاملين في القطاع السياحي لم تتجاوز 

من إجمالي العمالة وهي نسبة ưئيلة جدا وال تمƛل الواقƴ الفعلي  0.85أǐ بنسبة  2002/2003

العاملين في  ىأن البيانات تقتصر فقط عل ىوقد يرجƦ ƴلǁ إل Üاع السياحيلعدد العاملين في القط

 1.2مليون عامل منǌم  2.7الدراسات بحوالي  ǎحدإالفعلي في  دفقد قدر العد Üالفنادق والمطاعم

  .مليون عامل عمالة ƹير مباشرة  1.5مليون عامل عمالة مباشرة و 

فرƭ عمل مباشرة  3 ىإل 2دقية تخلق من أن كل ƹرفة فن ىوطبقا للدراسات التي تشير إل

 2003ففي عام  ÜوƦلǁ طبقا لعدد الغرف السياحية Üيمكن أن نƴư تصورا عن العدد Üوƹير مباشرة

مباشرة في القطاع السياحي الن عدد العمالة المباشرة وƹير Ǝف ƹÜرفة ù 136510عدد الغرف بقدر

أما  Üإجمالي العاملين في الدولة من% 2.3 يما يمƛل حوال عامل وهو 409530تقدر بحوالي 

 ùمن الغرف قدر ب االطاقة الفندقية تưم عددأن فنجد  2006بالنƲر للطاقة المتوفرة في سنة 

ن حجم العمالة المباشرة وƹير المباشرة في القطاع Ǝو أخƦا بنفس القياس السابق ف ƹÜرفة 355226

  . العام 1065678قدر بحوالي يالسياحي 

  : اإلجمالي لمحليالناتƛ ا ىة علتƉثير السياح : 3

والمưاعف  Üكل من اإلنفاق السياحي ىالدخل القومي عل ىالتنمية السياحية عل رƛأيتوقف      

االقتصادǐ لمجموع السلƴ و الخدمات المقدمة للسائحين   محيƚ يمƛل اإلنفاق السياحي التقيي Üالسياحي

لƦين يعملون في القطاع السياحي فƎنǌم يقومون فراد اǖوإƦا كان هƦا اإلنفاق يمƛل دخال مباشرا ل
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لمجموعة  ǎبدورهم بƎنفاق جزء من هƦا الدخل لتلبية احتياجاتǌم المختلفة فتتولد بƦلǁ دخول أخر

  .ƛر اإلنفاق تماماأجديدة من األفراد وهكƦا تستمر دورة الدخل واإلنفاق حتى يتوقف 

جاالت المرتبطة بالنشاط السياحي وما ومما الشǁ فيه أن زيادة اإلنفاق في العديد من الم

السلƴ و  ىارتفاع معدالت اإلنفاق عل ىǌا من زيادة الدخول للعديد من األفراد يƌدǐ إلنيترتب ع

تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي  ىالخدمات المختلفة في الدولة مما يساعد عل

و  2.6و  1.5السياحي في الدول النامية ما بين ويتراوح المưاعف  ƹÜير مباشر أو بطريق مباشر

وƦلǁ حسب درجة نمو وتقدم الدولة السياحية  ǎÜأخر ىتتوقف درجة قوة المưاعف من دولة إل

زيادة قيمة  ىƦلǁ إل ǎأد افكلما كان النشاط االقتصادǐ داخل الدولة يتمتƴ بالنمو واالزدهار كلم

ستيراد من اللنشاط االقتصادǐ المحلية و الحد من اوحدات ا ىالمưاعف نتيجة لزيادة االعتماد عل

زيادة التسرب  ىإل ǎالخارج كلما أد نستيراد مالا ىالخارج والعكس صحيح فكلما زاد االعتماد عل

قيمة المưاعف السياحي المصرƯ  ǐويقدر البع Üو من ƛم انخفاƯ قيمة المưاعف السياحي

الناتƝ القومي  ىالسياحية و نسبتǌا إل تر اإليراداƛأوطبقا لƦǌا المưاعف يمكن تقدير  1.9Üبحوالي 

  .1اإلجمالي

  

                                                 
  . 110،111. ، مرجع سابق، ص صلسياحةاالدور التنموي لقطاع   سلوى مرسي ، 1
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  الناتƛ القومي اإلجماليى نسبة اإليرادات السياحية إل) 58(جدول رقم

  نسبة اإليرادات السياحية
 %الناتƛ بعد المƮاعف  ىإل

 ىنسبة اإليرادات السياحية إل
  %الناتƛ قبل المƮاعف 

الناتƛ المحلي
باألسعار الجارية 

  دوالر.يارمل

  اإليرادات السياحية
 دوالر ارملي

  السنوات

8.55 4.5 68.35 3.01 95 
9.12 4.8 75.59 3.65 96 
6.84 3.6 82.66 2.94 97 
6.84 3.6 88.88 3.24 98 
8.36 4.4 98.37 4.31 99 
8.36 4.4 99.6 4.32 00 
6.65 3.5 97.4 3.42 01 
8.55 4.5 85.2 3.8 02 

12.73 6.7 81.2 5.5 03 
13.87 7.3 87.6 6.4 04 
13.87 7.3 89.5 6.5 05 
13.45 7.08 107.4 7.6 06 
13.49 7.1 130.4 9.3 07 
12.92 6.8 162.6 11 08 

  .2009إحصائيات ومن بيانات صندوق النقد العربي ،السياحية االيراداتالجدول تم حسابǈ انطالقا من جدول : المصدر 

حيƚ نجد  ÜالناتƝ المحلي اإلجمالي ىة اإليرادات السياحية إلنسب) 58(يمƛل لنا الجدول رقم 

ل الفترة المدروسة أǐ من خال%  7.3و % 3.6هǉƦ النسبة قبل المưاعف كانت تتراوح ما بين أن 

  %.7.3وهي  Ü2005 2004نسبة كانت في العام  ىعلأو أن  2008حتى عام  95عام 

قبل إưافة  )2008- 99(فترةالت السياحية خالل كما يوưح لنا الجدول أن متوسط مساهمة اإليرادا

  .بعد إưافة المưاعف% 12.9 ىو ارتفعت إل%  5.4المưاعف كانت 

 ةويبرز أهميبشكل كبير لنشاط السياحي ان إưافة المưاعف يصحح وƎ ƴưف ǎوكما نر

ƛار ومن ƛم يمكن القول أن دراسة اÜ ǓالناتƝ المحلي اإلجمالي ىاإليرادات السياحية ونسبتǌا إل

ه البد أن تƋخƦ في اعتبارها العالقات التشابكية لقطاع جاالقتصادية للتنمية السياحية من مختلف األو

لقطاع السياحة و  حالتقدير الصحي ىوƦلǁ للوصول إل ǎÜالسياحة مƴ القطاعات االقتصادية األخر

في الناتƝ سياحة و بالرجوع إلى المتوسط العالمي لمساهمة قطاع ال Üاالقتصاد الوطني ىأƛرǉ عل
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فƎن مساهمة اإليرادات السياحية  Ü%10المحلي اإلجمالي و الǐƦ قدرته الكƛير من الدراسات بحوالي 

في تكوين الناتƝ المحلي اإلجمالي في مصر تعتبر مساهمة فعالة وهي تبرز مكانة القطاع في التنمية 

  .   رية لقطاع السياحةو تفسر االهتمام الǐƦ توليه السلطات المص Üاالقتصادية الشاملة

  

  .األهمية االقتصادية للتنمية السياحة في الجزائر : ثانيا

وكƦلǁ المخطط  Ü 2013إن خطة تطوير القطاع السياحي في الجزائر المدرجة Ǔفاق 

 تسعى الجزائر من خاللǌما إلى تƛمين قدراتǌا السياحية  2025التوجيǌي للتǌيئة السياحية Ǔفاق 

وال  Üالسياحة يلعب الدورالمنوط به في عملية التنمية االقتصادية الشاملةطاع جعل قو المتنوعة 

 االيجابية التي ينتجǌا القطاع على االقتصاد الوطني ةيتƋتي Ʀلǁ إال من خالل اƛǓاراالقتصادي

أما اإلطار  2008Üعام  102والجزائرمن حيƚ تنافسية قطاع السفروالسياحة احتلت المرتبة 

من حيƚ بيئة السفروالسياحة والبنية  93و المرتبة  99Üع فجاءت في المرتبة التنƲيمي للقطا

من حيƚ مƌشر الموارد البشرية الƛقافية والطبيعية من بين  98في حين جاءت في المرتبة  Üالتحتية

  .   دولة 130

  : ميøøøزان المøøدفوعøøøات  - 1

نب مدين تدرج ưمنه كافة جا: ميزان المدفوعات عبارة عن سجل منƲم يتكون من جانبين

دائن الوالجانب  Üيالعمليات التي تدفƴ فيǌا الدولة مقابل ما تستوردǉ من الخدمات من العالم الخارج

تدرج به كافة العمليات التي تحصل منǌا الدولة على النقد األجنبي مقابل ما تصدرǉ من الخدمات 

المنƲورة في ميزان المدفوعات وتتưح  إحدǎ الصادرات ƹير ةوتعتبر السياح Üإلى العالم الخارجي

 لأهمية قطاع السياحة من خالل رصيد الميزان التجارǐ السياحي الǐƦ يمƛل الفرق بين مداخي

  )سياحة المواطنين خارج بلدهم(ونفقات السياحة العكسية  )السياحة القادمة(السياحة المستقبلة 
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السياحي العالمي ليسمح لǌا فالدولة تسعى إلى الحصول على نصيب متزايد من الطلب  

بتحقيق فائƯ من العمالت األجنبية تستعين به في تمويل احتياجاتǌا من النقد األجنبي لسداد 

ǌامدفوعات Üرصيد  الخارجية ƭعية(ومن خالل فحưالسياحي للجزائر خالل ال) و ǐميزان التجار

لسياحي على ميزان يتưح لنا تƛƋير القطاع ا )26(أنƲر الجدول رقم  2008Ü-1999الفترة 

  :ما يبينه الشكل الموالي هƦاو المدفوعات

  

  تطور ميزان السياحي) 19(الشكل رقم 
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  .16بناء على معطيات الجدول رقم ثøداد الباحøمن إع :درøالمص

- 1999(ن ميزان السياحة سجل عجزا دائما خالل الفترة Ƌل أعالǉ تبين لنا بشكالخالل من 

النفقات (خالل الفترة فيما يخƭ السياحة العكسية %150بù امنتƲم احيƚ سجل تطور) 2008

السياحية  تورƹم تطور اإليرادا% 268سجلت اإليرادات السياحية تطورا بù  في حين Ü)السياحية 

ƛر السياحة أأǐ أن  Üاالسياحية يبقى رصيد الميزان السياحي سالب تبمعدل فاق معدل تطورالنفقا

وتراوحت نسبة التƛƋير السلبي على  Ü)2008-1999(الل الفترة ƛر سلبي خأعلى ميزان المدفوعات 

  :عدة أسباب منǌاإلى ومرد ƦلÜ  ǁ)0.2-إلى 0.1-(ميزان المدفوعات خالل الفترة بين 
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 ƛر بالسلب على استقطابأưعف نوعية المنتجات والخدمات السياحية الجزائرية مما  - 

حƚ عن البدائل خارج التراب ى البإلاألجانب ودفƴ بالكƛير من الجزائريين  السياح

 .الوطني

 - ǐعجز كبير في تسويق المنتوج السياحي الجزائر.  

  .دق جد ưعيفة وƦات نوعية رديئةاإيواء وفنمراكز  - 

 .من سياحي ƹير كافأ - 

 

  :تطور حصة قطاƱ السياحة في الناتƛ المحلي اإلجمالي - 2

مساهمة قطاع السياحة في أن متوسط  إلىتشير إحصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة 

ن مساهمة القطاع Ǝبالنسبة للجزائر فو Ü%10الناتƝ المحلي اإلجمالي العالمي تصل إلى حدود 

  :السياحي في الناتƝ اإلجمالي يتưح من خالل الجدول الموالي
 

  مليون دوالر: الوحدƔ    ،الناتƛ المحلي اإلجمالي فيتطور حصة السياحة ) 59(جدول رقم 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999 السنوات
الناتƛ المحلي

اإلجمالي مليون 
  دوالر

48244.3  54793  54710  56755  67864  85352  103103  117288 134143 170300  

مساهمة السياحة
في الناتƛ المحلي 

  (%)جمالي اإل
0.16  0.18  0.18  0.19  0.16  0.21  0.18  0.18  0.15  0.18  

Source: le diagnostic، audit du tourisme algérien (99-2006),  p. 37.              
  )  2009(وبيانات صندوق النقد العربي إحصائيات  ،من البيانات المستقاƔ من وزارƔ السياحة  ،)2008-2007(تم حساب نسب 
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 (%)مساهمة السياحة في الناتƛ المحلي اإلجمالي )20(شكل

مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

لسنوات

مة
ساه
م

مساهمة السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي

 

  .59بناء على معطيات الجدول رقم الباحƚ من إعداد :المصدر

  )2008-1999(ن مساهمة السياحة في الناتƝ اإلجمالي للفترة أالجدول السابق خالل يتưح من 

وهي نسبة مساهمة ưئيلة جدا مقارنة بالمتوسط العالمي % 0.21و% 0.15تراوحت بين 

ويفسر هƦا التراجƴ  2007قل نسبة سنة أسجلت حيƚ في معدل المساهمة  اÜكما نالحƲ تƦبƦب% 10

 ǐƦال Ɲالمحلي اإلجمالي إلى ارتفاع حصة المحروقات في نفس النات Ɲفي حصة السياحة في النات

  .1بسبب ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات األخيرة % 46 أكƛر من انتقل إلى

ة إن ưعف ومحدودية مساهمة القطاع السياحي في الناتƝ المحلي اإلجمالي كان نتيجة حتمي

تجاǉ القطاع حيƚ لم تول األهمية الالزمة لتفعيله وجعله اللسياسة المنتǌجة من قبل الدولة الجزائرية 

  .به في التنمية االقتصاديةÜ واقتصر اعتماد الدولة الكلي على قطاع المحروقات طالدور المنو ƌدǐي

 : المطاعم،المقاهي ، ةتطور القيمة المƮافة مقارنة بƉرقام األعمال في فرƱ الفندقي - أ

نحدد نسبة القيمة المưافة مقارنة بùرقم األعمùال فùي القطاعùات      من خالل الجدول الموالي

  .المƦكورة سابقا

                                                 
  .37تشخيص وفحص السياحة الجزائریة صتهيئة اإلقليم البيئة و السياحة الجزائریة، وزارة  1
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  تطور القيمة المƮافة بالنسبة لرقم األعمال) 60(الجدول رقم 

  2005  2004  2003  2002 2001 2000 1999  واتøالسن
القيمة المƮافة 

بالنسبة لرقم 
  (%) األعمال

70.42  71.43  72.33  72.75  73.15  74.22  75.62  

Source: le diagnostic، audit du tourisme algérien (99-2006),  p .35. 

 تطور القيمة المƮافة بالنسبة لرقم األعمال) 21(شكل رقم 

 القيمة المضافة بالنسبة لرقم األعمال

67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

لسنوات

فة
ضا
الم

مة 
قي

ة المضافة بالنسبة لرقم األعمال
 %

  
  .60بناء على معطيات الجدول رقم من إعداد الباحƚ :المصدر

  

 Ʋالمن خالل الجدول السابق نالح ǎافة  بالنسبة إلى اجيد نكا طورتأن مستوưالقيمة الم

إƦ انتقلت حصة القيمة المưافة  Ü)2005-1999(في فرع الفنادق والمطاعم والمقاهي خالل الفترة 

 سبابلǖتƋتي هǉƦ الوưعية نتيجة و% 76إلى % 70بالنسبة لرقم األعمال ưمن هǉƦ الفروع من 

  1:التالية

                                                 
  35ياحة الجزائریة ،مرجع السابق صتشخيص وفحص الس  تهيئة اإلقليم البيئة و السياحة الجزائریة،وزارة  1
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 .نتاج قصد الحفاƲ الدائم على خدمات نوعيةưعف االستƛمارات في الخدمات وعوامل اإل -

نوعية رديئة للخدمات بسبب ƹياب التمويل الموجه للتƋهيل المادǐ وƹير المادǐ وưمان  -

  .لرفاǉ للزبائن اأفưل سبل الراحة و

-  ƴيزات عصرية تنسجم مǌهيل وإدخال تجƋياب سياسة تقوم على تƹالدولية األمر  سالمقايي

عادة استƛمار األرباح إنƲرا لقلة  Üلى حساب نوعية الخدمةالǐƦ تجسد في هامƫ ربحي ع

  .في التƋهيل وتحسين نوعية الخدمات

   :السياحة والتشغيل - 3

ن أإلى  تللتوƲيف والعمالة حيƚ تشير اإلحصائيا ارئيسي ايمƛل قطاع السياحة مصدر

يرات مليون شخƭ على المستوǎ العالمي حسب تقد 230 نر مƛاقتصاد السياحة استوعب أك

الفرƭ الوƲيفية في قطاع أن  إلىÜكما تشير الدراسات  2006المجلس العالمي للسفر والسياحة 

من نسبة التوƲيف % 8وتمƛل حوالي  Üيقارب الưعف مقارنة بالقطاعات األخرǎ االسياحة تنمو بم

ناء ن بأوƲيفة عمل منǌا وƲيفة واحدة ưمن قطاع السياحة و 12أن كل  أÜ ǐعلى المستوǎ العالمي

لتنمية Ǝن اومن هƦا المنطلق ف Üةƛالƚ فرƭ عمل مباشرة وƹير مباشر توفرƹرفة فندقية جديدة 

ما مساهمة القطاع السياحي في أ Üالسياحية تعد ưرورة ومخرجا لمعالجة أزمة البطالة بالجزائر

و أاحية العمالة المباشرة المرتبطة بالمƌسسات السيتعلق األمربالجزائر سواء في لشغل والعمالة ا

العمالة ƹيرالمباشرة الموزعة على القطاعات االقتصادية المغƦية للنشاط السياحي فقد جاءت ب

  :موزعة على النحو المبين في الجدولين المواليين

  عمالة مباشرƔ) المؤسسات الفندقية (تطور عدد العاملين في القطاƱ السياحي ) 61(الجدول رقم 

  2005  2004 2003  2002 2001 2000 1999  السنوات 
  24412  18040  16516  12261 11288 11290 7000عدد المستخدمين 

  35.32  9.23 34.70  8.62 -0.02 61.29 /(%)  معدل النمو
  )مديريات السياحة الوالئية (وزارƔ السياحة :المصدر 



- 249  - 

الجدول السابق نالحƲ أن مناصب الشغل الدائمة أǐ العمالة المتعلقة باستغالل خالل من 

 ببما يقار )2005-1999(في الجزائر تزايدت خالل الفترة الوحدات الفندقية و السياحية 

  .  منصب شغل 17412

  مقاهي ،مطاعم) عمالة Ʒير مباشرƔ (تطور عدد العاملين )62(الجدول رقم 

  2005  2004  2003 2002 2001  السنة
  172000  165000  103000  95000  82000 عدد المستخدمين 

  4.24  60.19  8.42  15.85  /  (%) معدل النمو
  .الجزائرية )وزارƔ السياحة( الديوان الوطني لǖحصاƅ :المصدر 

المقùاهي و  (مباشرة في قطاع السùياحة  الن العمالة ƹير أالجدول أعالǉ يتبين لنا خالل من 

منصب شùغل ƹيùر    90000الي وبح) 2005-1999(في الجزائر تزايدت خالل الفترة ) المطاعم

عد هƦا النمو قليال مقارنùة  يو 2005مƴ نǌاية الفترة  ù 120%بقدرإجمالي  ǐ بمعدل نموأ Üمباشر

كƋحد المƌشرات التي يمكن االعتماد عليùǌا فùي    ةبطاقات اإليواء الموجودة لو اعتبرنا عدد األسر

 مسùاهمة  ىو بالنƲر إلى النتائƝ المحققة في القطاع مقارنة بالمتوسط العالمي تبقÜ  ùعملية التوƲيف

من حجم العمالة باالقتصùاد الùوطني   % 5.4السياحة في قطاع الشغل مساهمة ưئيلة لم تتعد نسبة 

  .2007حسب دراسة منشورة للمجلس العالمي للسفر والسياحة للعام 

   

  .األهمية االقتصادية للتنمية السياحة في تونس: ثالثا

قǌا ألكƛر من سبعة ماليين فبتحقي Üإحدǎ الوجǌات المǌمة في القارة اإلفريقية تعتبر تونس

يساهم و Üبمصر والمغر Üتحتل المرتبة الرابعة إفريقيا بعد كل من جنوب إفريقيا 2008Üسائح سنة 

كما بلغت نسبة مساهمة القطاع  Üمن عجز الميزان التجارǐ% 65قطاع السياحة في تغطية حوالي 

وبلغت اإليرادات Ü%7اع حوالي السياحي في الناتƝ الداخلي الخام وحجم العمالة المرتبطة بالقط
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من جǌة أخر2007Ü  ǎسنة  2.575بعد أن كانت  2008Üمليار دوالر سنة  2.932السياحية 

سنة  افندق 834سرير موزعة على  235727حوالي إلى ارتفعت طاقات اإليواء اإلجمالية لتصل 

2007Ü  الطاقات في تحقيق ǉƦمليون ليلة سياحية 38.023كما ساهمت هÜ  39تونس المرتبة وتحتل 

من حيƚ تƋهيل  57والمرتبة  Üدولة من حيƚ تنافسية قطاع السياحة واألسفار 130عالميا من بين 

و  Üمن حيƚ التجǌيزات السياحية 49والمرتبة  Üالموارد البشرية و قدرتǌا على ترقية السياحة

جعلت من قطاع كل هǉƦ المƌهالت التي تمتلكǌا تونس  Üمن حيƚ اإلطار التنƲيمي 25المرتبة 

على قطاع المحروقات  متفوقا بƦلÜ ǁالسياحة الصناعة الƛانية بعد قطاع النسيƝ من حيƚ الصادرات

ǎو باقي القطاعات األخر.  

   :ميøøøزان المøøدفوعøøøات  - 1 

تطورمساهمة القطاع السياحي في التجارة الخارجية خالل فترة الدراسة كانت  ǎن مستوإ

نسبة مساهمة  ىفي التجارة الخارجية إل%  Ü 17.1)1997( ةمة القطاع سنمتƦبƦبة حيƚ كانت مساه

االنخفاƯ أن نسبة مساهمة أقل ونالحƲ ب معاكس أǐ ااتجاه اتجǌتتم   1999سنة %  ù 18.6ب

التي كان لǌا أƛر سلبي على كافة  1والسبب في Ʀلǁ يعود إلى حادƛة جربة 2002سنة  اكان محسوس

مستوǎ المساهمة في  ىباقي سنوات الدراسة فيبقفي أما  ǌÜا أو الماليةالتدفقات سواء البشرية من

 ǎا بسبب النمو المتزايد لباقي القطاعات األخرƦوه ƴتراجÜ  ǐƦخاصة قطاع البترول ومشتقاته ال

مما جعل قطاع  1997Üسنة % ù 6بعد أن كان يساهم ب 2007سنة % 12أصبح يساهم بƋكƛر من 

أنƲر ( Üلƛة بعد كل من قطاع النسيƝ و قطاع المحروقات في نǌاية الفترةالسياحة يحتل المرتبة الƛا

  .)المالحق

                                                 
 ،حدوث انفجار في آنيسة یهودیة استهدف مجموعة من السياح األجانب  ، 2002افریل  11الحادثة في مدینة جربة التونسية في  تو وقع 1

  و فرنسي  ،تونسيين  5 ،سائح ألماني 11سائحا منهم  17وخلف مقتل 
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هي األخرǎ تطورات مستمرة والجدول الموالي يوưح فقد شǌدت أما بالنسبة لǘيرادات السياحية 

   :)2008- 2000(تطور اإليرادات السياحية خالل الفترة 

  

 مليون دوالر: الوحدƔ  2008-2000خالل الفترƔ  ،تونستطور اإليرادات السياحية في ) 63(الجدول رقم 

  %معدل التطور  اإليرادات السنوات
2000 1.682 -  
2001 1.751 4  
2002 1.523 - 13 

2003 1.582 3.8  
2004 1.908 20.6  
2005 2.143 12.3  
2006 2.275 6.2  
2007 2.575 13.2  
2008 2.932 13.9  

Source:World Tourism Organization (UNWTO) 2009  

  .ƫ.49، 2007الديوان الوطني للسياحة التونسي  ةنشري

  

  اإليرادات السياحيةتطور  )22(رقم  الشكل
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  .63بناء على معطيات الجدول رقم  من إعداد الباحث: المصدر
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كان ) 2008-2000(السياحية خالل الفترة  تالجدول نالحƲ أن تطور اإليراداخالل من 

مليون  1.682فقد انتقل حجم اإليرادات من  Üطور تدفقات السياح نحو تونسفي نفس اتجاǉ ت

مقارنة بسنة % 74.3أǐ بمعدل زيادة  2008Üمليون دوالر سنة  2.932 ىإل 2000دوالرسنة 

2000 Ü  2002سنة % 13كما سجلت اإليرادات السياحة تراجعا بنسبةÜ  ا مقارنة بالسنة السابقةƦوه

إلغاء العديد من  ىالتي أدت إل 2001سبتمبر  11أحداƚ  ىتراجƴ تعود إلوأسباب هƦا ال 2001لǌا 

 ىباإلưافة إل Üنفوس السياح  ىالحجوزات نحو تونس بسبب التخوفات التي تركتǌا تلǁ األحداƚ عل

تراجƴ التدفقات السياحية  ىالǐƦ كان له األƛر البالƸ عل) 11/04/2002( حادƚ مدينة جربة 

قارناها مƴ وجǌات  اưعيفة إƦ ىياحية المحققة مقارنة بحجم التدفقات تبقوعموما فاإليرادات الس

وروبين ألƹلب اƋف Üتونس ىنوعية السياح القادمين إل ىوالسبب في Ʀلǁ يرجƴ إل ǎÜسياحية أخر

حدود  ىوقد دلت الدراسات أن إنفاقǌم يتراجƴ إل -)سياحة المجموعات( -يƋتون في شكل مجموعات

أهمية اإليرادات  ىو للوقوف عل Üياح الƦين يƋتون في شكل ƹير منƲممقارنة بالس %40تفوق 

ميزان السياحة في حول ميزان المدفوعات ندرج الجدول الموالي  ىيجابي علإلالسياحية و تƛƋيرها ا

               :تونس

  مليون دوالر: الوحدƔ)  2008-2000(ميزان السياحة في تونس خالل الفترƔ )  64(الجدول رقم 

  الرصيد  المدفوعات السياحية اإليرادات السياحية  سنواتال
2000  1.682 263 1419  
2001  1.751 273 1478  
2002  1.523 260 1263  
2003  1.582 300 1282  
2004  1.908 340 1568  
2005  2.143 374 1769  
2006  2.275 410 1865  
2007  2.575 437 2138  
2008  2.932 263 2669  
  صندوق النقد العربي   ،)2007-2000( السنوات :المصدر
  2009سبتمبر  ، 2008ميزان المدفوعات التونسي  ،البنƿ المركزǎ التونسي ) 2008( السنوات
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فائưا خالل حقق قد نالحƲ أن ميزان السياحة والسفرفي تونس  السابقالجدول خالل من 

بكƛير مدفوعات السياحة فبفưل إيرادات السياحة الوافدة والتي فاقت  Ü)2008- 2000(الفترة 

يجابية في حصيلة ميزان المدفوعات من إمساهمة  اساهمميبقي قطاع السياحة في تونس و  Üالعكسية

من عجز الميزان التجارǐ التونسي خالل فترة الدراسة % 60في تغطية ما يفوق  اساهممجǌة و 

 ǎة أخرǌر إلى المالحقا(من جƲن.(  

 - عكس ما هو حاصل في الجزائر-لتجارǐ السياحي إن تحقيق تونس لفائƯ في ميزانǌا ا

مما مكنǌا من تقليل حجم السياحة العكسية واالستفادة  Üيعود أساسا إلى اهتمامǌا بالسياحة الداخلية 

والتي ال تقل أهمية عن السياحة الدولية أسوة بالدول السياحية الكبرÜ  ǎمن مزايا السياحة الداخلية 

من % ǌ70ما بما يفوق فين تساهم السياحة الداخلية يواللت Üة األمريكيةالواليات المتحدو كندامƛل 

  . حجم التدفقات السياحية

      

   :السياحة والتشغيل - 2

  )2007-1999( تطور عدد عمال القطاƱ السياحي التونسي خالل الفترƔ )  65(الجدول 

  المجموƱ  عمالة Ʒير مباشرƔ عمالة مباشرƔ  السنوات       
1999  90216 233737  323953  
2000  78782 -  78782  
2001  82242 -  82242  
2002  85728 -  85728  
2003  88807 -  88807  
2004  90461 271383  361844  
2005  91935 275805  367740  
2006  92735 278206  370941  
2007  94291 282873  377164  

,P.51.                                          office national du tourisme tunisien 2007  : Source 
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في القطاع السياحي   ةالسابق نالحƲ تطور العمالة المباشرة وƹير المباشرمن خالل الجدول     

ألف منصب عمل أǐ  53بما يعادل  2007-99مناصب الشغل المتاحة خالل الفترة  دفقد تطور عد

حة ƛاني قطاع بعد قطاع الزراعùة مùن حيƚù    وتعتبر السيا Üعامل ù 6000بزيادة سنوية تقدر ب

ممكن من مناصب الشùغل فùي    دإلى جانب توفير أكبر عد -كما تحرƭ تونس  Üالعمالة المحدƛة

بƋن نسùبة التƋهيùل فùي     تحيƚ تشير اإلحصائيا Üعلى عامل التكوين والتƋهيل  -القطاع السياحي

ورƹم  Üمجموع العاملين بالقطاعمن % 70أوساط المشتغلين بالقطاع السياحي في تونس يصل إلى 

ستراتيجية تنموية في الإلى تطوير السياحة من خالل وưعǌا  ىالمكاسب المحققة إال أن تونس تسع

جøل  أستراتيجية اإلسراƱ في تنمية الموارد البشرية من ا :)2016-99(المدǎ المتوسط و البعيد 

ت مقدمة من شخƭ إلى شùخƭ  فكون السياحة عبارة عن مجموعة من الخدما Üتشجيع اإلنتاجية

ƈخرÜ  م االنوعية الجيدة للخدمات أمريجعل منǌان     امùد كùبل ǐي أùبالقطاع السياحي ف Ưوǌللن

دور  او Ü Ʀفبالنسبة لتونس و بغية جعل العنصر البشرǐ في مستوǎ أداء جيùد للخدمùة السùياحية   

 بǌدف تخفيƯ عددبشرية يجابي في تنمية القطاع حưرت برامƝ تكوينية لتحسين وتنمية الموارد الإ

و من ưمن هǉƦ النشاطات تم  Üر مستوǎ األسعار المرتفعةيو تبر Üحتجاجات من طرف الزبائنإلا

  .ج ما يليادرإ

وكƦùلǁ علùى    Üرفƴ مستوǎ الخدماتعلى وƈ ƴưليات لحƚ وتشجيƴ المالǁ والموƲفين  -

  .صيانة المƌسسات الفندقية والمحافƲة عليǌا

  .حديƚ برامƝ المدارس الفندقية بالتعاون مƴ القطاع الخاƭبرامƝ تكوينية للمكونين وت -

  .تحسين مميزات التكوين في أماكن العمل وفي مختلف المǌن الخاصة بالسياحة -

  .تكوين مرشدين في الحƲائر الطبيعية -

  . تحưير برامƝ لتنمية المواهب بالديوان الوطني للسياحة التونسي -
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  :جمالياإل المحليالناتƛ ى تƉثير السياحة عل - 3

بعد   )المرتبة الƛالƛة يحتل ǉنجد( Üمن خالل اإليرادات المحققة في قطاع السياحة التونسي 

من % 60من حيƚ المساهمة في التجارة الخارجية ويغطي ما يفوق  Üقطاع النسيƝ وقطاع الطاقة

ي الناتƝ النسبية ف اوللوقوف على أهمية هǉƦ العائدات يمكن إبراز مساهمتÜ ǌالتجارǐ نعجز الميزا

  :والجدول الموالي يوưح ƦلÜ ǁالمحلي اإلجمالي لتونس

  تطور مساهمة السياحة في الناتƛ المحلي اإلجمالي في تونس) 66(الجدول رقم 
Ɣ2008-2000(: خالل الفتر( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات
ƛيإال جمال،م،النات 

 40885 35650 31147 29093 28251 24982 23143 20056 19435  مليون دوالر

  7.2  7.2  7.3  7.4  6.7 6.3 6.6 7.60 8.64  % ةنسبة المساهم
  الديوان الوطني للسياحة التونسي  من إعداد الباحث إعتمادا على معطيات:المصدر

  المتعلقة بالناتƛ المحلي اإلجمالي ، 2009إحصائيات  ،بيانات صندوق النقد العربي

أعالǉ نالحƲ أن مساهمة قطاع السياحة في الناتƝ المحلي اإلجمالي فùي   الجدولخالل من 

وهي تعكس مكانة القطùاع   Ü)2008-2000(خالل الفترة %  ù 7.22تونس قدرت في المتوسط ب

  %.10حيƚ تقترب نسبة المساهمة من المتوسط العالمي والمقدر ب Üقتصاد التونسيالالسياحي في ا
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  .واآلثار االقتصاديةمقارنة من خالل المؤشرات  دراسة:  المبحث الثالث

  .من حيث المؤشرات السياحية: أوال

تطوير قطاعǌا السياحي و تدعيم  إلىلما تتمتƴ به من مقومات سياحية طبيعية تسعى البلدان الƛالƛة  

القطاع السياحي في زيùادة مùوارد    فưال عن أهمية و دور Üةالعالمي ةمكانتǌا في السوق السياحي

وقùد سùمح    Üمستويات التوƲيف و التشغيل لبالد من النقد األجنبي و تنويƴ مصادر الدخل و زيادةا

تدعيم المقومات السùياحية بƎمكانùات    من خالليجابية إلجملة من المƌشرات ا تحقيقبهƦا االهتمام 

 Ʀاوفùي هÜ   ùمادية تمƛلت في توفير البني التحتية حتى تستجيب للطلب السياحي المحلي واألجنبùي 

  :المبحƚ سوف نتناول و بالمقارنة أهم النتائƝ المحققة في البلدان الƛالƛة

1- Ɣعدد : السياحة الدولية الوافد ƚمن خالل الجدول الموالي يمكن تحديد إنجازات القطاع من حي

  )2008- 2000(السواح الƦين زاروا البلدان الƛالƛة خالل الفترة 

  )تونس و مصر الجزائر،(فدين إلى دول مقارنة عدد السياƝ الوا )67(جدول رقم 
 Ɣ2008-2000(خالل الفتر                       (            

 Ɣألف سائح: الوحد  
 السنوات
  الدول

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  

  1772  1743  1638  1443 1234 1166 988 901  866  الجزائر

 12835 11090  9100  8600 8100 6000 5200 4600  5500  مصر

 7049.7 6761.2  6550  6378 5998 5114 5063 5387  5057  تونس
  الجدول من إعداد الباحƚ بناء على إحصاءات مختلفة: المصدر

  

تونس ما حققته من خالل الجدول السابق نالحƲ أن الجزائر تبقى بعيدة كل البعد عن 

ن يقارب ƛالƛة عشر مليوما  2008 فنجد مصر حققت خالل سنة Üالسياحومصر من ناحية استقبال 
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في حين لم تصل  Ü)مليون 7.05 (سائح  ماليين أكƛر من سبعةوتونس ) 12835351(سائح 

نƲر في السياسة السياحية نƲرا لما تتوفر الالجزائر بعد إلى مليوني سائح وهو رقم يستدعي إعادة 

فرصة  -على الصعيد الكمي-نǌا أن تتيح Ƌعليه الجزائر من قدرات سياحية ƹنية ومتنوعة من ش

  .ر لالستفادة من االرتياد السياحي العالمي بكأ

   الجدول الموالي يبين االيرادات السياحية المحققة في البلدان الƛالƛة : اإليرادات السياحية  -2

  تطور اإليرادات السياحية في كل من الجزائر مصر وتونس) 68(جدول رقم 
Ɣالوح   )2008- 2000( خالل الفترƔمليون دوالر: د  

 السنوات
  2008 2007  2006  2005  2004  2003  2002 2001  2000  البلد

  300 218.9  215.3  184.3  178.5 112 111 100  96  الجزائر
 10.985 9.303 7591.2 6850.7 6125.4 4583.7 3763.9 3800 4345.3 مصر
  2.932 2.575  2.275  2.143  1908 1.582 1.523 1.683  1.682 تونس

  الجدول من إعداد الباحƚ بناء على إحصاءات مختلفة: درالمص

  

مقارنة بكل من  Üالجدول السابق نالحƲ أن حصة الجزائر من اإليرادات السياحيةخالل من 

و  2008Üمليار دوالر سنة  11حيƚ نجد مصر تحقق ما يقارب  Üتونس و مصر تبقي ưعيفة جدا

ويبقي هƦا  Üمليون دوالر 300الجزائر حصة كانت في حين  Üدوالر اتمليار 3تونس حوالي 

المƌشر دليل على ưعف القطاع السياحي الجزائرǐ والǐƦ يعاني من ưعف القدرة التنافسية 

  .نفاƈمقارنة بدول الجوار وƦلǁ لǖسباب المƦكورة 

لى إلقد شǌدت الليالي السياحية في بلدان المقارنة تطورات متباينة من دولة  :الليالي السياحية -3
  رǎ و قد جاءت على النحو المبين في الجدول المواليأخ
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  تطور إجمالي الليالي السياحية في كل من الجزائر مصر وتونس) 69(جدول رقم 
 Ɣ2008-1999(خالل الفتر (           Ɣمليون ليلة سياحية :الوحد  

السنوات 
  البلد

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  -  5.12  4.9  4.7  4.5 4.3 4.13 4.02 3.75  3.44  الجزائر
  129  111  89.3  85  82 53 33 30 33  31  مصر 

  38  37.4  36.9  36.3  33.5 28.1 28.5 35.3 35.4  35.3  تونس 
  الجدول من إعداد الباحƚ بناء على إحصاءات مختلفة: المصدر

السياحية المسجل في االنخفاƯ الحاصل في عدد الليالي  الجدول السابق نالحƲ أنخالل من 

حيÜ  ƚباإلưافة إلى معدل اإلقامة Üالجزائر مردǉ بالدرجة األولى ưعف التدفقات السياحية من جǌة

ليلة لكل سائح  6.3إلى  6.2نجد أن تونس حققت معدل إقامة خالل السنوات األخيرة تراوح بين 

لمعدل المحسوب في في حين نجد ا 10.7Üإلى  10.6بينما سجلت مصر معدل إقامة تراوح بين 

وهو ما انعكس بشكل واưح على إجمالي  Üليلة لكل سائح 2إلى  1.12بين  االجزائر محصور

Ü و إنطالقا مما سبق يمكن إدراج الجدول وحجم اإليرادات المحققة في القطاع Üالليالي السياحية

  .الموالي الǐƦ يلخƭ المƌشرات السابقة

  

  

  

  

  



- 259  - 

  2008- 2001لسابقة للفترة ملخƭ للمƌشرات ا) 70(الجدول رقم 
 السنوات

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  البيان  البلد

إيرادات  الجزائر
 Ɣالوحد
  0.1 0.11 0.11 0.18  0.18  0.22  0.22  0.3  

  11  9.3  7.6  6.85  6.12 4.6 3.8 3.8  مصر
  2.9  2.6  2.3  2 1.9 1.6 1.5 1.7  تونس
سياƝ الف  الجزائر

  901 988 1166 1234  1443  1638  1743  1772  
 12835 11090  9100  8600  8100 6000 5200 4600  مصر
 7049.7 6761.2  6550  6378  5998 5114 5063 5387  تونس
ليالي مليون   الجزائر

ليلة
  

4.02 4.13 4.3 4.5 4.7  4.9  5.12  -  
  129  111  89.3  85 82 53 33 30  مصر
  38  37.4  36.9  36.3  33.5 28.1 28.5 35.3  تونس

ƆسرƔ الف  الجزائر
  72.5 73.5 77.5 82 83.9  84.9  85  -  

  -  355  355  241.5  296 273 264 241.5  مصر
  -  235.7  231.8  229.9  226 222 214 205.5  تونس

  الجداول السابقةمن إعداد الباحƚ بناء على : المصدر
  :من الجدول السابق نسجل المالحƲات التالية

مليùون سùائح    12.8إƦ نالحƲ أن مصر مقابùل  Ü اسب بين المداخيل وعدد السياحمن حيƚ التن -

دوالر كمعدل لمتوسط اإلنفاق  859.4أǐ مايعادل  مليار دوالرÜ 11حققت مداخيل سياحية تقدر ب 

دوالر خالل الفتùرة   880دوالر و  760بين  المعدل Ü وقد تراوح2008وهƦا خالل سنة  لكل سائح

)2001-2008.(  

 Ü176 وهو مايعادل مليون سائح 1.7مليون دوالر مقابل  300تحصلت الجزائر على  نمابي -
دوالر  96بين  المعدل و قد تراوح 2008Üخالل سنة دوالر كمتوسط إنفاق لكل سائح زار الجزائر

أما إƦا استƛنينا الجزائريون المقيمين بالخارج فƎن Ü )2008-2001(دوالر خالل الفترة  176و 
في حين تحقق تونس متوسط إنفاق لكل سائح يعادل  دوالر لكل سائحÜ 539نفاق يقارب اإلمتوسط 

دوالر سنة  430إلى  2001دوالر سنة  300تطور من شǌد Ü و قد 2008خالل سنة دوالر 430
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2008Ü  يت أن االيرادات السياحية اليمكن أن تكون على عالقة طرديةưكد فرƌت Ɲالنتائ ǉƦو ه
 .سياحÜ بقدر ماهي مرتبطة بمستوǎ إنفاق السائحدوما بحجم تدفقات ال

-  ƭعرفت أما بخصو ƚبحي Üا تطورت بنسب متفاوتة من بلد الى أخرǌأن Ʋالليالي السياحية فنالح
في مصر  Ü400% بينما تطورت بمعدل 2001رنة بسنة امق 2008سنة  %25بمعدل  نموالجزائر 

 .%8ب في حين عرفت مستوǎ تطور طفيف في تونس و بمعدل قار

الجزائر تưاعف العدد : أما فيما يتعلق بالتدفقات البشرية فƎن مستوǎ تطورها كان على النحو -
في تونس فتدفقات السياح Ü أما مصرÜ في حين يقارب ƛالƚ أưعاف في 2008لى إ 2001من 

 .نمت بمايقارب النصف

 60ل في الجزائر بلوƷ أما بخصوƭ التناسب بين عدد اǓسرة و إجمالي الليالي السياحيةÜ فنسج -
Üكد نسبة اإلشغال التي فاقت  310بلغت بينما في مصر  ليلة لكل سرير متاحƌليلة سياحية و هي ت

ليلة لكل سائح  10.5بالمئةÜ و الناتجة من ناحية أخرǎ عن إرتفاع متوسط اإلقامة الǐƦ يفوق  65
كل سريرÜ و هي نسبة ليلة ل Ü162 في حين تونس سجلت مايقارب 2008زار مصر خالل السنة 

-2001(خالل الفترة  %50تتوافق و معدل اإلشغال في تونس الǐƦ يعرف إستقرار في حدود 
2008  .(    
  .من حيث اآلثار االقتصادية: ثانيا

  :التشغيل -1

حيÜ  ƚا للوƲائف في مجاالت عديدة ومتنوعةفيرتو تأكبر القطاعا من ةتعد السياحة واحد

الوƲائف في قطاع السياحة يعد أكƛر سرعة من  إنشاءكما أن معدل  Üةكƛيفة العمال ةتعتبر صناع

فǌي تساهم في خلق فرƭ التوƲيف سواء  1Üمرة 1.5المعدالت السائدة في القطاعات األخرǎ بنحو 

من خالل القطاعات  رأو بشكل ƹير مباش Üبشكل مباشريتصل باالستغالل داخل قطاع السياحة

ن معدل خلق وƲائف مباشرة في قطاع Ǝف Ü 2ت مكتب العمل الدوليوطبقا لدراسا Üالداعمة للسياحة

كما تقدر الدراسات أن إưافة  Üإلى فرصة عمل واحدة لكل ƹرفة جديدة  0.5الفنادق يتراوح بين 

وأن إưافة ƹرفة  Üشخƭ في قطاع البناء 2.7سرير جديد في فندق بتونس يساهم في توƲيف نحو

                                                 
 140، ص2005جوان  12دامة بين اإلستراتيجية و التحدیات المعاصرة، مجلة حلوان ، العدد عبد الباسط وفا  ، التنمية السياحية المست 1
 .219.التعاون العربي في قطاع السياحة ، ص: الفصل الثاني عشر  صندوق النقد العربي 2
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المزيد من فرƭ  توفيرباإلưافة إلى  1Üفرصة عمل 1.8في توفير  دجديدة في مصر تساع

والجدول الموالي يوưح فرƭ العمل المباشرة و ƹير  ÜالتوƲيف من خالل مưاعف التشغيل

   .المباشرة التي يوفرها قطاع السياحة في بعƯ الدول العربية

فرƫ العمل المباشرƔ و Ʒير المباشرƔ في قطاƱ السياحة في بعƭ الدول ) 71(جدول رقم 
  2007لعربية ا

  
  الدولة
  

Ɣالعمالة المباشر Ɣير المباشرƷو Ɣالعمالة المباشر  

 )ألف(عدد المشتغلين
النسبة من إجمالي
المشتغلين في 

  %االقتصاد 
  ألف(عدد المشتغلين

النسبة من إجمالي 
المشتغلين في 

  %االقتصاد 
  19.1 329 8 142  األردن

  11.3 348 1 40  اإلمارات
  23  93 10 41  البحرين
  17 524 9 282  تونس
  5.4 479 1 125  الجزائر

  5.5  9 2 4  جزر القمر
  8.6 738 3 227  السعودية
  7.1 361 1 39  السودان
  14.2 1017 7 476  سوريا
  10.1 107 3 33  عمان
  13  62 2 11  قطر

  7.1 132 2 29  الكويت
  14.7 198 5 60  لبنان
  15.8 267 3 52  ليبيا
  13.7 2816 7 1505  مصر

  15.5 1658 9 942  المغرب
  7.7 428 2 90  اليمن

Source: World Travel &Tourism Council (2007): World Travel &Tourism:Navigating The 

Path Ahead، The 2007 Travel and Tourism Economic Research 
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التي  ةهميمعطيات الجدول السابق نالحƲ مساهمة قطاع السياحة جاءت بقدر األ ىبالنƲر إل

 ùكبر نسبة مساهمة قدرت بأحققت قد تونس أن نجد  Üفبالنسبة لبلدان المقارنة Üتوليǌا الدولة للقطاع

 وتƋتي الƛانية بعد العمالة في قطاع الفالحة Üمن حجم الطبقة الشغيلة في االقتصاد التونسي% 17

ǐƦا والǌاستقالل Ʀا القطاع السياحي في تونس منǌي بƲىتجسد في توفير البن فاألهمية التي ح 

جعلǌا هƦا ما الرفƴ من حجم الطاقة الفندقية و  و الخدمات ǎتحسين مستوو Üالتحتية الưرورية

 دالبشرǐ في مجال السياحة بتوفير المعاه رللعنص التƋهيل المستمروالمقاييس الدولية مƴ  ىتتماش

يرمن التونسيين للتوƲيف بƦǌا فاقا واسعة أمام عدد كبƈفتح  ǐاألمرالÜ Ʀالمتخصصة ومراكزالتدريب

التي صدرت عن  تتقدرالدراسا حيÜ ƚوالنتائƝ المحققة تفوق بكƛيرالنسبة المسجلة عالميا Üالقطاع

من نسبة التوƲيف % 8حوالي  :ن السياحة تساهم بمعدل متوسطƋب ةوالسياح المجلس العالمي للسفر

  . العالمي ǎالمستو ىعل

بوưوح النقلة النوعية التي أحرزتǌا في مجال ترقية تبين هǉƦ النتائƝ فƎن مصربالنسبة لأما 

إƦ بفưل المجǌودات المستمرة في مجال توسيƴ طاقات اإليواء  Üالسياحة في العشرين سنة األخيرة

ال تخلو جامعة مصرية من كلية  حيƚالتكوين والتƋهيل للعنصر البشرǐ من خالل الجامعات و

التابعة  نباإلưافة إلى مراكز التكوي Üالدراسات الفندقيةللدراسات السياحية اإلرشاد السياحي و

وقد سمحت هǉƦ الوưعية في مجاالت التكوين والتƋهيل إلى توسيÜ  ƴللقطاعين الخاƭ و العام

عمالة بقطاع السياحة من حجم العمالة % 13.7 :والنسبة المحققة Üفرƭ العمل بقطاع السياحة

تعد ƛمرة النجاح واالستغالل األمƛل  Üالمتوسط العالميالمشتغلة باالقتصاد المصرǐ والتي تفوق 

  .للموارد والوسائل المتاحة

قصد تنمية قطاع السياحة وجعله أحد   -محددةستراتيجية التبنيǌا  مورƹ -  بالنسبة للجزائر

إال أن  ǌÜا تونس ومصرتيوإن جاءت متƋخرة مقارنة بنƲير Üروافد التنمية خالل األلفية الƛالƛة
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وبƋقصى درجة من  Üة المسطرةيالƲروف الموưوعية الكفيلة بتحقيق األهداف السياحالشروط و 

تحقيق مƌشرات من خالل نجاز إلمما انعكس على معدالت ا Üدون المستوǎ المطلوب ىالفعالية تبق

% 5.4ونسبة مساهمة قطاع السياحة في الشغل المقدرة ب  ưÜعيفة مقارنة بكل من تونس ومصر

وتبين المساهمة  Üبة األخيرة ưمن الدول العربية التي شملǌا الجدول السابقتمنح للجزائرالمرت

ولتصحيح  Üالمتواưعة لقطاع السياحة بالرƹم من اإلمكانات والƛروات الطبيعية التي تمتلكǌا الجزائر

ن يتوفر شرطأن الجزائر  ىعل Üالوƴư وتسخيرالسياحة في خدمة التنمية مقارنة بتونس ومصر

 لوتسخير الوسائ Üقبل كافة أجǌزة الدولة ناالهتمام السياسي الدائم والمستمرم :وهما نأساسي

  .            القانونية والموارد المالية والمادية الưرورية لقطاع السياحة

  :مساهمة السياحة في الناتƛ المحلي اإلجمالي -2

اهمة قطاع السùياحة  إحصاءات المجلس العالمي للسياحة والسفر إلى أن متوسط مس تشير       

بر قطاع السياحة أكبùر  تويع Üعلى المستوǎ العالمي% 10صل إلى يفي الناتƝ المحلي اإلجمالي 

كما أن بعƯù الùدول المصùدرة     Üالدول ƹير البترولية نقطاع مكون للناتƝ المحلي في كƛير م

لتالي يوưح و الجدول ا Üللبترول أعطت للسياحة أهمية كبرǎ كقطاع رئيس في االقتصاد الوطني

لبعƯ الدول  1مưاعف الناتƝ السياحيو  Üنسب مساهمة قطاع السياحة في إجمالي الناتƝ المحلي

  .2007العربية 

  

  

                                                 
انعكاس مباشر یعزي إلي ما یمثله هذا اإلنفاق من دخل مباشر لعناصر اإلنتاج التي  ،لإلنفاق السياحي انعكاسين ایجابيين علي الناتج الوطني   1

و األخر  ،ي قسم یخص عوامل اإلنتاج الموظفة في القطاع السياح ،و هو ینقسم إلي قسمين رئيسيين  ،شارآت في تقدیم المنتج ببنوده المختلفة 
أما االنعكاس غير المباشر فيتمثل في تنشيط الدورة االقتصادیة باألثر  ،یخص عوامل اإلنتاج الموظفة في القطاعات الموردة للقطاع السياحي 

ورات و یتمثل في مجموع الدخول المتولدة بعد ذلك خالل د ،و الذي یطلق عليه اصطالح المضاعف السياحي  ،المضاعف لإلنفاق السياحي 
سينفق جزء منه لتلبية احتياجاتهم االستهالآية من  ،ذلك أن الدخل الذي یحصل عليه الذین شارآوا في تقدیم المنتج السياحي  ،اإلنفاق السياحي

 و التي بدورها ستقوم بإنفاق جزء من هذه الدخول ،و من ثم دخول أخري لمجموعة جدیدة من أصحاب عناصر اإلنتاج   ،السلع و الخدمات 
  .وهكذا تستمر دورة الدخل و اإلنفاق حتى یتالشي اثر اإلنفاق األولي  ،علي احتياجاتها االستهالآية 
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  ) %مباشر و Ʒير مباشر ( مساهمة الناتƛ السياحي ) 72(جدول رقم 
  2007و مƮاعف الناتƛ السياحي لبعƭ الدول العربية  ،من الناتƛ المحلي اإلجمالي 

  %ƛ مباشر نات  الدولة
ناتƷ ƛير مباشر 

%  
 ƛاعف الناتƮم

 )عدد مرات(السياحي 
  2.4  12.2 8.6  األردن

  13.2  11 0.9  اإلمارات
  2.6  12.4 7.6  البحرين
  1.9  8.8 9.3  تونس
  4.2  4.8 1.5  الجزائر

  2.4  4 2.8  جزر القمر
  4.3  6.2 1.9  السعودية
  8.6  7.6 1  السودان
  2.3  7.5 5.9  سوريا
  4.3  7.3 2.2  عمان
  7.9  11.1 1.6  قطر

  6.6  6.2 1.1  الكويت
  3.4  10.7 4.4  لبنان
  7.7  14.7 2.2  ليبيا
  1.9  7.6 8.7  مصر

  1.8  7.9 10  المغرب
  4.8  7.3 1.9  اليمن

Source: World Travel &Tourism Council(2007): World Travel &Tourism:Navigating The 
Path Ahead، The 2007 Travel and Tourism Economic Research 

  

تùونس و مصùر الحƲنùا     ÜبالنƲر لما جاء في الجدول السابق والمتعلق بكل من الجزائر

والتي كانت قريبùة مùن المتوسùط     Üفي الناتƝ المحلي اإلجمالي المساهمة المعتبرة لقطاع السياحة

كانت مساهمة  بينما في الجزائر Ü%16.3بنسبة  مصر و% 18.1بنسبة تونس في  Ü% 10العالمي 

وهي نتيجة تعكس مستوǎ تطùور القطùاع    Ü%6.3القطاع أقل من المعدل العالمي وقدرت بنسبة 
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ونس ùùففي الوقت الǐƦ عملت ت Üالسياحي في البلدان الƛالƛة واألهمية التي أولتǌا كل دولة للقطاع

ية االقتصùادية و  ستراتيجية للتنمالو مصرعلى منح القطاع السياحي مكانة بالغة ưمن األولويات ا

ولùم   Üنجد أن الجزائر كانت لǌا نƲرة اتسمت بالتحفƲ والتخوف في بعƯ األحيان ÜمنƦ زمن بعيد

على النتائƝ المحققùة فùي    سلبامما انعكس يستفد القطاع من االهتمام المطلوب إال في وقت متƋخر

   .         القطاع

  مساهمة السياحة في ميزان المدفوعات   -3
 

 -عادة–المنتمين  نشاط السياحي هو قيمة بيƴ المنتƝ السياحي إلى أعداد السائحينناتƝ ال إن

 أوالسياحية سواء كانت ƛقافية  Ü والƦين يدفعون بالعمالت الصعبةÜ نƲير إشباع رƹباتǌمأخرǎلدول 

 أهميتǌاتعتبر مصدرا من مصادر الدخل األجنبي فتقاس  ن السياحةƎبيئيةÜ لƦا ف أوعلمية أوترفيǌية 

Ü وهƦا الميزان يمƛل قيدا مزدوجا منƲما لكافة ةميزان مدفوعات الدول االقتصادية بحجم تƛƋيرها على

 الدولة المعنية وسائر دول العالمÜ والنشاط السياحي يمƛل جزءا من المعامالت ƹير المعامالت بين

القيمة الصافية للميزان ب ويتحدد هƦا التƛƋير الÜƣ ...المنƲورة كالمالحة والتƋمين والمعامالت البنكية

يجابيةÜ فƦƎا كانت إأوكانت سلبية  سواء Üالتجارǐ السياحي ونسبتǌا إلى النتيجة الصافية للميزان

قد يغير  نهƎفيجابيا إالتƛƋير الصافي للميزان السياحي  النتيجة الصافية للميزان التجارǐ سلبية وكان

كانت النتيجة الصافية  إƦاى األقلÜ أما يخفف منه عل أوفائƯ  العجز في الميزان التجارǐ إلى

 ǐير الصافي للميزان السياحي  يجابيةإللميزان التجارƛƋن يجابيا إوكان التƎير فƛƋا التƦفي سيساعد ه

ǁير إيجا زيادة تلƛƋوبالتالي سوف ينعكس الت Üǐمدفوعات  ا على ميزانبااليجابية في الميزان التجار

للمصروفات السياحية بما  ميزان السياحي صافي العملية الحسابيةويقصد بالقيمة الصافية لل Üالدولة

) المواطنين واألجانب المسافرين إلى الخارج إنفاق المقيمين من(على السياحة الخارجية  اإلنفاقفيǌا 

  .عائدات السياحة الوافدة إلى دولة المقصد السياحي وما تحقق من إيرادات سياحية بما فيǌا
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  :دد وưعية الميزان السياحي في البلدان الƛالƛةو الجدول الموالي يح

  2008-2000الجزائر و مصر خالل الفترƔ  ،وƮعية الميزان السياحي في تونس) 73(جدول رقم 

  مليون دوالر: الوحدة

  الدولة
  مصر  الجزائر  تونس  السنوات

2000  1419 )91 (  3273  
2001  1478 )94(  2746  
2002  1263 )137(  2498  
2003  1282 )143(  3263  
2004  1568 )162.4(  4868  
2005  1769 )185.7(  5222  
2006  1865 )165.4(  5807  
2007  2138 )151.8(  6857.4  
2008  2669 )94(  -  

 بناƅ علي معطيات البنƿ المركøزǎ فأما مصر  ،بناƅ علي معطيات الجداول السابقة  ،الجزائر و تونس : المصدر 
ǎللتعبئ ،المصر ǎو الجهاز المركزƅة العامة و اإلحصا  

  

مùوازين   فùي الفعليùة لǘيùرادات السùياحية    من خالل الجدول السابق نالحƲ المساهمة 

  : وهƦا من خالل األرصدة المحققة في كل دولة Üالمدفوعات للدول الƛالƛة 

ممùا   Ü)2008-2000(ففي تونس نالحƲ أن رصيد ميزان السياحة جاء موجبا طيلة الفترة 

ومƛل ما أكدنا فيما سبق أن قطاع السياحة في تونس  Üميزان المدفوعات فيجابية يإليعني المساهمة ا

مùن  % 19.2و يساهم بمعدل متوسط  Üمن عجز الميزان التجارǐ% 60ساهم في تغطية ما يفوق ي

   .في ميزان المدفوعات% 6.2و بمعدل متوسط  Üحجم الصادرات التجارية

وساهم بمعدل متوسط  Üجبة خالل فترة الدراسةأما في مصر فالميزان السياحي حقق أرصدة مو

 ىيبقإÜ  Ʀكما كان لقطاع السياحة في مصر مساهمة واưحة Üفي ميزان المدفوعات% 4.6يفوق 

 فوقوفي تغطية ما ي Üمن عائدات الصادرات ƹير المنƲورة% 34 بفي المتوسط بما يقار ميساه

  . التجارǐ نفي المتوسط من عجز الميزا% 39



- 267  - 

فرصùيد ميùزان    Üإلى التفùاƌل  وئر فالنتيجة المحققة جاءت على نحو ال يدعالجزافي أما 

و قد كان له تƛƋير سلبي على ميزان المùدفوعات   Ü)2008-2000(السياحة كان سالبا طيلة الفترة 

من حجم الصùادرات  % 0.6و كان للقطاع مساهمة لم تتعد  Ü) 0.1-إلى  0.2-( تراوح بين نسبة 

  .التجارية

 ابùارز  ادور ƌدǐو ي امنتج اقطاع السياحة في كل من مصر و تونس قطاع ىوعموما يبق

فƎùن  أما في الجزائùر   ǌÜا سابقايلإمن خالل المƌشرات االقتصادية المشار  Üفي التنمية االقتصادية

مقارنة مƴ اإلمكانات الطبيعية المتوفرة والتي يستدعي األمùر  بالجد متواưعة  ىمساهمة القطاع تبق

للùƛروة ال   امنتجù  احتى نجعل من قطاع السùياحة قطاعÜ   ùتغاللǌا بالصورة المطلوبةتƛمينǌا و اس

  .مستǌلكا لǌا
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  : الفصل خاتمة

به قطاع السياحة في البلدان  Ʋيهتمام الǐƦ حالمن خالل الدراسة السابقة تبين لنا مدǎ ا

همية البالغة التي عرفǌا ألولوية واألاف ƦÜلǁ من خالل المƌشرات والنتائƝ المحققة ىالƛالƛة و قد تجل

ǌمن سياستư ا التنموية التي اتسمت بالمسعى المنسجم و مقطاع السياحة في كل من مصر و تونس

التوجيه الفعال لالستƛمار بنوعيه العام والخاƭ لقطاع  Üالمتكامل في تنفيƦ سياسة التنمية السياحية

يƚ تمكنتا من استقطاب رƌوس ح Üالسياحة مƴ منح دوربارز للقطاع الخاƭ في تطوير السياحة

كما استفادت من  Ü)من خالل التشريعات و القوانين المحفزة لالستƛمارات األجنبية( أموال أجنبية 

باإلưافة إلى توسيƴ وتنويÜ  ƴالتجارب والخبرات العالمية في عمليات التخطيط والتǌيئة السياحية

اخل أهم األسواق الموفدة للسياح من خالل بالتواجد د ينالوسائل للتعريف بالمنتوج السياحي للبلد

مما سمح لǌما  Üالممƛيليات والمشاركات في مختلف التƲاهرات الدولية المǌتمة بصناعة السياحة

فمƌشرات القطاع تبين Ʀلǁ خاصة فيما يتعلق بطاقات اإليواء المنجزة  Üبتحقيق نتائƝ معتبرة

على مختلف المƌشرات االقتصادية  ايجابإنعكس مما ا Üوالتدفقات السياحية البشرية منǌا والنقدية

فعالة في خلق مناصب الشغل و بمعدالت فاقت بكƛير متوسط المساهمة من خالل ال ÜنيلƦǌين البلد

كما كان للقطاع من خالل اإليرادات المحققة مساهمة معتبرة في تكوين الناتÜ  Ɲالمعدل العالمي

في موازين المدفوعات في كل من تونس و مصر  باإلưافة إلى تقليƭ العجز Üالمحلي اإلجمالي

ن Ǝوعلى خالف Ʀلǁ ف Üنتيجة للفوائƯ المعتبرة المحققة في الميزان التجارǐ السياحي للبلدين

حيƚ اتسم في البداية بالتحفƲ و التخوف في نجاعة  Üهتمام المتƋخر بالقطاعǘالجزائرو نتيجة ل

طني سجلت نتائƝ جد ưعيفة على مستوǎ كافة يجابية على االقتصاد الوإلƛارها اƈالسياحة و 

المقاييس الدولية كما مƴ حصيلة جلǌا ال يتوافق كانت لǌا ففيما يتعلق بطاقات اإليواء  Üالمƌشرات

و ال السياحة  Üونتيجة لƦلǁ لم تشǌد السياحة الدولية Üأنǌا ال تستجيب لحجم الطلب المحلي والدولي

وưعا مختال تمƛل في مساهمة جد ưئيلة في تكوين الناتƝ  مما أفرز Üالداخلية التطور المنشود

وعجز هيكلي في الميزان التجارǐ السياحي مƴ تƛƋير سلبي على نتيجة ميزان  Üالمحلي اإلجمالي

باإلưافة إلى عدم القدرة على توفير مناصب العمل بالمستوǎ الǐƦ تم تحقيقه في كل  Üالمدفوعات

  .سمن مصر وتون
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  :ةـالخاتم

ة للدخل في اقتصاديات العديد من فرواحدة من أهم القطاعات االقتصادية المو تعد السياحة           

 Üحيƚ تمƛل احد أهم مكونات الصادرات الخدمية Ʀات التƛƋير الكبير في ميزان المدفوعات Üالدول

نقد األجنبي  كما أنǌا من األنشطة التي تساهم بفعالية في زيادة الناتƝ المحلي و زيادة اإليرادات من ال

كبر القطاعات االقتصادية التي تتيح فرصا هامة أكونǌا من  Üباإلưافة إلى حل مشكلة البطالة

   . للتشغيل

على الرƹم من امتالكǌا لمقومات سياحية هائلة تمكنǌا و تƌهلǌا الن تكون من أهم دول  -والجزائر 

وهي ال  2008Üعام % 0.2تجاوز إال أن حصتǌا من السياحة العالمية ال ت - العالم جƦبا للسياح

  .تتناسب مƴ ما تزخربه من ƛروات طبيعية وƛقافية و حưارية

إن مكانة القطاع السياحي الجزائرǐ الحالية تعود أساسا إلى إهماله في مختلف برامƝ التنمية  

حيƲ ƚل القطاع مǌمشا لسنوات طويلة مما انعكس Ʀلǁ على مستوǎ القدرات التنافسية  Üاالقتصادية

 2008إƦ تشير الدراسات الصادرة عن المنتدǎ االقتصادǐ العالمي في تقريرǉ الƛاني لعام  Üللقطاع

دولة شملǌا التقرير حول تنافسية السفر و  130من ưمن  102إلى حصول الجزائرعلى المرتبة 

ويعتمد التقرير على أربعة عشر مƌشرا يưم كل منǌا مجموعة من العوامل التي يرÜ  ǎالسياحة

  .منتدǎ أنǌا تƛƌر في الجƦب السياحي و من ƛم في تنافسية قطاع السياحةال

حسب ما توفر لنا من بيانات و معلومات تخƭ صناعة السياحة في  - لقد توصلنا في هǉƦ الدراسة 

 ƚالƛالجزائر( البلدان الÜ ا على النحو  تإلى جملة من االستنتاجا  -)مصر و تونسǌيمكن إدراج

  :التالي
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  :الستنتاجاتا/ أوال

وهƦا ما لمسناǉ من خالل  Üاهتمام متƋخر وƹير مưمون في مجال صناعة السياحة بالجزائر - 1

التنفيƦ وتوزيÜ  ƴويشير إليه الخلل في العرƯ السياحي Üمستوǎ االلتزام في تنفيƦ الخطة

  .االستƛمارات السياحية

اهم في التنمية يس الم يحƯ قطاع السياحة في الجزائر باألهمية التي تجعل منه قطاع - 2

وعكس Ʀلǁ سجلنا األهمية البالغة للقطاع و إدراجه ưمن  Üاالقتصادية و االجتماعية

 .ستراتيجية للتنمية االقتصادية في كل من تونس و مصرالأولويات ا

سعت السياسات السياحية المطبقة في تونس و مصر إلى توفير منتوجات سياحية تنافسية  - 3

وليست  ÜالǐƦ تعاني فيه الجزائر من تخلف في هƦا الميدان في الوقت Üعلى مستوǎ أسواقǌا

لديǌا القدرات التنافسية التي تمكنǌا من الدخول في ساحة التجارة الدولية في عصر العولمة 

و الحصول على المنافƴ التي تحققǌا العديد من دول المنطقة  Üو تحرير تجارة الخدمات

  .الشروط الموưوعية للسياحة الدوليةال يوفر كل  -كبلد –و تبقي  Üكمصر و تونس

منǌا  Üسريرا ư2008Ü 85000عف طاقات اإليواء السياحي و التي لم تتجاوز إلى ƹاية  - 4

تستجيب للمقاييس الدولية وهي ال تتوافق مƴ التقديرات المبرمجة ưمن خطة % 10فقط 

ي كل من كما أنǌا بعيدة كل البعد عن الطاقات المحققة ف 2013Üتطوير السياحة Ǔفاق 

 ǁاية  355226مصر تملǌ2006سريرا ن Ü  اية  235727و تونسǌ2007سريرا ن. 

على الرƹم  Üركود وتراجƴ لالستƛمارات السياحية من قبل القطاع الخاƭ المحلي واألجنبي - 5

و الفجوة بين االستƛمارات المرخصة و  Üمن القوانين والتشريعات المحفزة الستقطابǌا

و المشاكل التي تشكل مالمح مناƢ االستƛمار السياحي في الجزائر المنفƦة مردها الصعوبات 

مدة التوقف  2008Üنǌاية السداسي األول  اسياحي امشروع 217إƦ سجلنا توقف ما يقارب 
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 ùقدر ب ǐسنة 3.4كانت بمعدل متوسط سنوÜ  افة إلى انسحابưلعديد من اباإل

 :اباب Ʀلǁ متعددة منǌوأس Üاالستƛمارات األجنبية وعلى الخصوƭ العربية منǌا

  .مشاكل متعلقة بتوفير العقار السياحي و عدم التحكم في مناطق التوسƴ السياحي -

 .ستراتيجية ترقوية حقيقيةاƹياب  -

 .انعدام مصادر و ƈليات التمويل في المجال السياحي -

 .مشاكل إدارية و تقنية -

لدǎ نسبة عالية من تواƴư و قلة المƌسسات التعليمية و ưعف مستوǎ التƋهيل و التدريب  - 6

و قصور برامƝ التدريب السياحي و الفندقي للنǌوƯ بمستوǎ الخدمات  Üالعاملين بالقطاع

  .و التسǌيالت السياحية

 .تواƴư الوعي السياحي و تخلف التوعية بƋهمية السياحة لدǎ معƲم المواطنين - 7

 .تدهور الصناعات التقليدية و الحرفية بسبب ƹياب التƋطير و دعم القطاع - 8

 .لخطط الترويƝ و التسويق السياحي ةƹياب سياسة واưح - 9

في كل من  همساهمة قطاع السياحة في الجزائر كانت ưئيلة جدا مقارنة بما تم تحقيق  -10

 :و يتưح Ʀلǁ من خالل Üمصر و تونس

في حين Üمن حجم العمالة في االقتصاد الوطني% 5.4القطاع بتشغيل ما نسبته  ةساهمم -

  .في مصر% 13.4و  Üفي تونس% 17كانت نسبة المساهمة ب 

بينما كانت نسبة المساهمة  Üفي حجم الناتƝ اإلجمالي المحلي% 6.3القطاع بنسبة  ةساهمم -

وهي  2007النتائƝ المƦكورة تتعلق بسنة  Üفي مصر% 16.3و  Üفي تونس% 18.1ب 

 .صادرة عن المجلس العالمي للسياحة و السفر

و السبب  Üطيلة فترة الدراسة اهيكلي ايسجل عجزالميزان التجارǐ السياحي في الجزائر   -11

سلبية على  اƛارƈمما ترÜ  ǁفي Ʀلư ǁعف اإليرادات السياحية مقابل النفقات السياحية
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خالل فترة ) 0.1-و  0.2-(رصيد ميزان المدفوعات الجزائرǐ بنسبة تراوحت بين 

)2000-2008(Ü وجبة في حين كانت أرصدة الموازين السياحة في مصر و تونس م

وكانت نسبة مساهمة اإليرادات  Üوحققت فوائƯ معتبرة من النقد األجنبي في البلدين

% 4.6و  Üبالنسبة لتونس% 6.2حوالي  Ü 2008السياحية في ميزان المدفوعات خالل عام 

  .بالنسبة لمصر

  

  :التوصيات/ثانيا

ة للسياحة في الجزائر و وفي ưوء االستنتاجات السابقة المتصلة بقưية البحƚ بشƋن المالمح الراهن

العملية لالرتقاء بواقƴ التوصيات و فƎننا ندرج جملة من االقتراحات Üالتوقعات المستقبلية لتطويرها

  : السياحة في الجزائر في Ʋل األوưاع و المشاكل التي يعانى منǌا القطاع 

ول التي لǌا حيƚ أƛبتت تجارب الد: تجارب السابقة للدول المتقدمة سياحياالاالستفادة من  - 1

كما أوưحت  Üاسياحي ارصيد سياحي كبير أن حسن الưيافة مƴ خدمة جيدة يساوǐ تدفق

فنجد دول مƛل أمريكا و كندا  Üتجارب هǉƦ الدول أهمية االعتماد على السياحة الداخلية

على السياحة الداخلية من خالل تشجيƴ % 70تعتمد بنسبة تصل أو تزيد عن  Üواستراليا

ومن هنا البد من وجود سياسة عامة لتنشيط  Üاالستمتاع والتعرف على بالدهممواطنيǌا على 

حسن معاملة السائح  ƴتخفيƯ األسعار م: يكون من أهم عناصرها Üالسياحة الداخلية

ǐالجزائرÜ  معقول وتكون في متناول ǎات مستوƦ مرين في بناء فنادقƛالمست ƴو تشجي

ǐالمواطن العاد.  

و يتعلق  ƛÜقافة مشجعة على ترويƝ السياحة بناءưرورة : ياحةخلق مجتمƹ ƴير طارد للس - 2

وبتعميق الوعي بƋهمية السياحة وعوائدها ليس لدǎ أصحاب القطاع و  ƦÜلǁ بفن االستưافة

و يرتبط Ʀلǁ بƎدخال هǉƦ الƛقافة في مناهƝ التعليم في  Üوإنما لدǎ المواطن العادÜ ǐالباحƛين
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االتصال الجماهيرية من تلفاز و إƦاعة و صحافة كما يمكن لوسائل  Üمراحله المختلفة

الǐƦ يتفق مƴ متطلبات الترƹيب السياحي  Üالمساهمة في نشر السلوǁ الجماهيرǐ السليم

 . مƴ توجيه عناية المواطنين للمحافƲة على البيئة و حماية التراÜ ƚوحسن استقبال السائحين

اسية واالقتصادية واألمنية في العالم فالƲروف السي: تكƛيف العمل الستقطاب السائح العربي  - 3

وتفعيل  Üوالتوجه نحو السوق العربية Üكله تفرư Ưرورة إعادة النƲر في المخطط السياحي

% 87أكƛر من  السياحة العربية البينية مƛل ما هو معمول به في السوق األوروبية المشتركة

تƋشيرات الدخول للسائح  والمشكلة تتمƛل في Üمن تدفقات السياح تتم داخال التكتل نفسه

فالمطلوب هو رفƴ الحواجز بƎلغاء التƋشيرات أو تسǌيل حركة الدخول أمام السائح  Üالعربي

 . العربي مƴ توفير وسائل النقل المختلفة و بƋسعار مغرية

إن تنويƴ المنتƝ السياحي يساعد على مزيد من الترويƝ : االهتمام بتنويƴ المنتƝ السياحي  - 4

ù ƴوأن الجزائر تمتلǁ خصائƭ بيئية ومناخية تƌهلǌا إلى تنويخاصة  Üالسياحي

تعالƝ ) حمامات معدنية(ينبوع معدني  200أكƛر من  Üوالسيما السياحة العالجية Üاحةùùالسي

Ưير من األمراƛالكÜ  اهتمام عالمي بالسياحة العالجية التي تعتبر من األنماط التي ǁوهنا

وزيادة  Üةوتكرار الزيار Üيز به من طول فترة اإلقامةتحقق عائدات اقتصادية كبيرة لما تتم

 .اإلنفاق

حيƚ أن تسǌيل حركة السائحين يعد عامال : العمل على تفعيل و تسǌيل الحركة السياحية - 5

و يتƋتى Ʀلǁ من خالل توفير و سائل و  Üأساسيا في تطوير حجم السياحة الدولية الوافدة

) السموات المفتوحة(بفتح األجواء Üة عبر الوطن خطوط النقل إلى المقاصد السياحية المختلف

Ưللطيران العارÜ شيرات بالمطاراتƋتقليل إجراءات الدخول بمنح الت ǁلƦ إلى جانب. 

السبق في عالم اليوم والفوز  إن الجودة هي معيار :العمل على تعزيز جودة صناعة السياحة  - 6

نƲرا لكون السياحة صناعة  Üائحومن يملǁ الجودة يمتلǁ الس Üالسياحة عالمبالمستقبل في 
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ǌا ùùùب وخبرة من يقدمùخدمية يتراوح فيǌا مستوǎ األداء بشكل كبير طبقا لمستوǎ تدري

 )ǎات نوعية و ) العنصر البشرƦ هلة ألداء خدمةƌفالمطلوب توافر يد عاملة مدربة و م

صصة في مجال وهƦا يتطلب توفير مراكز وكليات متخ Üاالحترافية سجودة عالية  وفقا لمقايي

 .واإلرشاد السياحي Üالسياحة و الفندقة

فان احترام المواصفات ومعايير  Üأما من جانب المقومات المادية في صناعة السياحة

  .التصنيف الموưوعي و القانوني بالنسبة للمنشƉت السياحية تعتبر مجاال لقياس درجة الجودة

فǌو مستوǎ الخدمات العامة في  Üالسياحي أما العامل الƛالƚ المƛƌر في درجة الجودة بالقطاع

  .الƣ....و النƲافة  Üالنقل Üمن خدمات صحية  Üالمقصد السياحي

  مÜ  ƴ)المالبس(تقليل الوجود األمني بالمناطق السياحية على األقل على مستوǎ الزǎ الرسمي  - 7

يسعى إلى لقد أƛبتت الدراسات أن السائح  Üتقليل اإلجراءات األمنية في التعامل مƴ السائح

قد يƛير اشمئزازǉ و يجعله  Üو أن و جود رجال الشرطة في كل تحركاته Üالراحة واالستجمام

وأحيانا ما ينƲر إلى الوجود األمني على انه دليل عدم  Üال يفكر في العودة إلى تلǁ األماكن

وحماية وهي دعوة إلى توفير األجǌزة و اإلمكانات الالزمة لقيام أجǌزة األمن بتامين  Üاألمن

  . السياح و بدون تماس معǌم

  الشǁ أن تناقƭ التدفقات السياحية باتجاǉ الجزائر خالل السنوات الماưية   : توفير األمن - 8

  يعود إلى تدهور األوưاع األمنية إƦ أن العامل األمني شديد التƛƋير على الطلب السياحي    

  .المحلي و الدولي    

و سيكون له أكبر األƛر في تنشيط وازدهار  Üوفير األمنإن أهم شيء أصر و أدعو إليه هو ت 

 اونوقف النزيف الǐƦ يزداد عام Üوسيحد و يقلل من التوجه السياحي العكسي Üالسياحة الداخلية

  .          وتساهم السياحة في تحقيق وتعƲيم ƛƈارها االقتصادية و االجتماعية المنتƲرة Üبعد عام

  من خالل تخفيف القيود و اإلجراءات الخاصة: سياحيالعمل على تشجيƴ االستƛمار ال - 9
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    ƭمار السياحي الخاƛباالستÜ في التنمية السياحية ǁا األخير يساهم و يشارƦوجعل هÜ  ƴم  

  تقديم مزايا و تسǌيالت إưافية لالستƛمارات األجنبية تشجيعا لجلب رƌوس األموال األجنبية    

  لعملية المزج بين نƲام الحوافز للمشاريƴ االستƛمارية و بينوتعد التجربة التونسية مƛاال جيدا    

  :تخصيƭ بعƯ الحوافز و االمتيازات لقطاع السياحة و التي منǌا   

  .من تكلفة المشروع% 7التمتƴ بمنحة تقدر ب  -

المساهمة في تحمل مصروفات التƋمينات االجتماعية للعاملين في المشروع لمدة خمس  -

 .سنوات

 .على الدخل المكتسب و الǐƦ يعاد استƛمارǉ في تونس% 35حوالي  منح إعفاء ưريبي -

-  Ưريبة الدخل لمدة عشر سنوات األولى من ممارسة النشاط و تخفيư إعفاء كامل من

 .على ưريبة الدخل للعشر سنوات التالية% 50

من تكلفة المشروع لكل مشروع سياحي له % 20الحصول على منحة استƛمارية قدرها  -

  .         يحافƲ على البيئة بعد بيئي أو

  .أو وƴư قواعد تسمح بتحويل األرباح بسǌولة كحالة مصر مƛال   

  ǖخƦ بعين االعتبار لخصوصية هƦا القطاع يجب  ل: ưرورة إنشاء بنǁ لالستƛمار السياحي  -10

   كما هو معمول به في العديد من الدول Üتسǌيل و تكييف التمويل البنكي للنشاطات السياحية      

  .إنشاء بنǁ لتمويل االستƛمارالسياحي. كتونس مƛال      

سواء بشكل مباشر أو ƹير    ưÜرورة التنسيق بين مختلف األجǌزة المسئولة عن السياحة  -11

بل هناǁ العديد من  Üتطوير النشاط السياحي ليس مسƌولية وزارة السياحة فقطألن مباشر 

 Üالمالية Üالنقل Üكوزارة الداخلية Üالقطاعالوزارات التي لǌا دور فعال في دعم و تنشيط 

حتى نتفادǎ مشكلة عدم  ÜلƦلǁ فالمطلوب هو التنسيق بين هǉƦ الǌيئات Üالƣ...الصناعة 

  .االلتزام بتنفيƦ الخطة على مستوǎ بعƯ الوزارات
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12- ǎبالمستو Ưوǌيحقق التنمية اإلقليمية المتوازنة و الن ǁرورة استخدام السياحة كمحرư  

  .والتي تمتلǁ المصادر و الموارد السياحية Üاشي للمناطق األقل نموالمعي      

13- ƚة على البيئة و مكافحة التلوƲرورة المحافưÜ  ار وƛار من االندƛǓة على اƲو المحاف

 او كƦا االهتمام بنƲافة المحيط باعتبار السياحة البيئية مفتاح Üالزوال بفعل السرقات والتدهور

  .مةللتنمية السياحية المستدا

عتمادات المخصصة للتنشيط و الترويƝ السياحي لمواجǌة المنافسة الشديدة من الزيادة ا -14

: المقاصد السياحية األخرǎ و يتجلي Ʀلǁ من خالل تنويƴ األساليب العلمية في التسويق وهي

 17ممƛلية بالخارج منǌا  20علما أن تونس لǌا أكƛر من  Üالتمƛيل السياحي الخارجي -

أما مصر فلǌا  Üبالعربية السعودية 01بالواليات المتحدة األمريكية و  Ü 01بكندا Ü 01بƋوروبا

ممƛلية باإلưافة إلى مكاتب على مستوǎ سفاراتǌا لترويƝ السياحة في بعƯ  22أكƛر من 

 .و التي ال توجد بǌا ممƛليات Üالبلدان البعيدة

  .المشاركة في المعارƯ و البورصات السياحية -

 .ات السياحية العالميةالتعامل مƴ الشرك  -

الرحالت  Üاالستưافة و الحفاوة Üالمƌتمرات والمعارƯ الداخلية Üالقوافل السياحية  -

 .المطبوعات الدعائية Üالمǌرجانات Üالتعريفية

 .إشراǁ السفارات و القنصليات في عملية الترويƝ السياحي -

 .تسخير موارد كافية لتمويل نشاط الترويƝ السياحي -

 Üادوالر لفرنس 375ر دوالر في الترقية والتسويق للسياحية بالخارج تجلب علما أن استƛما

 .  للمغرب ادوالر 48دوالر لتونس و  Ü 91دوالر لتركيا Ü 245دوالر إلسبانيا 319

15- ƚل التراƛي تمǌالعمل على تنمية الصناعات التقليدية و الحرفية فÜ  فالصناعات التقليدية

والتي  Üحưارته و ƛقافته Üعن البلد مǌاراته و حرفهتưطلƴ بدور أساسي في تقديم صورة 
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فالسياحة و الصناعة التقليدية تشكالن نشاطا  Üتنعكس في الحقيقة في المنتوجات المنجزة

كما تساهم الصناعة الحرفية في تنشيط و دعم صناعة السياحة إلى جانب مساهمتǌا  Üمتكامال

.                               كان المقاصد السياحيةفرƭ العمل و تحسين الƲروف المعيشية لستوفير في 

اكتشاف هو مادام عملǌم  ưÜرورة إتاحة المعلومات أمام الباحƛين من قبل الوزارة الوصية -16

 .جل تحسين األداء في النǌايةأ وƦلǁ من Üالمشكالت و البحƚ عن الحلول

إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية متطورة عن السياحة الوطنية تكون على درجة من  -17

 .  وتشمل جميƴ أنواع األنشطة السياحية Üالƛقة و الحداƛة

وƦلǁ بưرورة تشجيعǌم على االستƛمار و  Üوƴư شروط للصيد بالنسبة للسياح األجانب -18

 .المǌددة باالنقراƯ تتكاƛر بعƯ الحيواناالمساهمة في زيادة 

انطالقا من كون التنمية السياحية أصبحت أولوية وطنية للدولة و Üبناء على ما سبق

تشكل موردا بديال للمحروقات بصفتǌا  فǌي Üبل أصبحت ưرورة Üلم تعد خياراو Üالجزائرية

للتنمية االقتصادية فرƯ الوعي الوطني برهان التنمية السياحية كموجه تو Üمصدرا ناưبا

فƎن تحليل التجارب التي خاưتǌا كل من تونس  Üوأسوة بما حققته دول الجوار Üواالجتماعية للبالد

من الدروس التي يمكن للجزائر أن تستفيد منǌا ا كبير اومصر في مجال التنمية السياحية تبرزعدد

وكƦا  Üخدمة السياحة الجزائريةووưعǌا في  Üبغية تƛمين القدرات الطبيعية والƛقافية والتاريخية

 .متوسطية- المنطقة األورو ترقيتǌا لتصبح من الوجǌات المميزة في
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Ȝøراجƫة اøȶائȩ  
  الكتب العربية

1 - ƴعبد السمي ǐصبرÜ التسويق السياحي و الفندقي أسس علمية و تجارب عربيةÜ  مةƲالمن
  .مÜ 2006العربية للتنمية اإلدارية  بحوƚ و دراسات

 .م 2009 مساكن سوتير اإلسكندريةÜ السياحة والبيئة بين التƛƋير والتƛƋرÜ لصيرفيÜمحمد ا - 2

3 -  ƴدار كنوز المعرفة للنشر والتوزي Üفن إدارة الفنادق والنشاط السياحي Üǐزيد منير عبو
 .م2007الطبعة األولى 

ة لتنمية سامية جالل سعدÜ اإلدارة البيئية المتكاملة في المنشات السياحيةÜ المنƲمة العربي - 4
Üم2007اإلدارية. 

5 - Üمرسى ǐحجاز Ʋمحمد حاف Üدارالوفاء للدنيا الطباعة  إدارة التسويق السياحي والفندقي
Üم2007الطبعة األولى  والنشر اإلسكندرية. 

6 - ÜاهرƲنعيم ال Üالسياحة Əمباد Üوالطباعة عمان سراب الياس ƴدار المسيرة للنشر والتوزي-  
Ü2001الطبعة األولى  األردن Üانية مƛم2007الطبعة ال. 

7 - Üادƌف ǎدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  نشو Üرات في السياحة المتواصلة والبيئةưمحا
 Üم2008اإلسكندرية. 

8 - Üجامعة حلوانÜوالسياحة Ɲدراسة في جغرافية التروي Üم 2005فاطمة محمد احمد عبد الصمد 

 .م2005ر والتوزيÜƴعبد البارǐ محمد داودÜ السياحة في اإلسالم Üالبيطاƫ للنش - 9

10- ƴعبد السمي ǐصبرÜ التسويق السياحي و الفندقي أسس علمية و تجارب عربيةÜ  مةƲالمن
  .مÜ 2007العربية للتنمية اإلدارية  بحوƚ و دراسات

11- Üƫحسن اسماعيل الطفا Üة المصريةưǌمكتبة الن Üيافةưم2005إدارة الجودة في صناعة ال.  
  .م2004في أساسيات السياحةÜ الفتح للطباعة والنشراإلسكندريةÜ دالل عبد الǌادÜǐ دراسات -12
فƌادǉ عبد المنعم البكرÜǐ العالقات العامة في المنشات السياحيةÜ عالم الكتب للنشر  -13

 Üوطباعة ƴم 2004وتوزي.  
14-  Üمكتبة بستان المعرفة اإلسكندرية Üاقتصاديات السياحة Üملوخية ǐم2005احمد فوز.  
  .م2003سن حسينÜ اقتصاديات السياحةÜ جامعة اإلسكندرية مصرÜ جليلة ح -15
16-  ǐالملتقى المصر Üالدول المتقدمة والدول النامية ƴالعولمة السياحية وواق Üدعبس ǎيسر

Üم2002اإلبداع والتنمية.  
محي محمد سعدÜ التنƲيم الدولي السياحي بين الفكر والواقÜƴ مركز اإلسكندرية للكتاب  -17 

  .م2006
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18-  Üجامعة اإلسكندرية مصر Üمقاالت في التنمية السياحية Üم2003جليلة حسن حسين.  
19-  Üدار وائل للنشر األردن Üƚالتسويق السياحي الحدي Üعالء السرابي Üم2001خالد مقابلة.  
ماهر عبد الخالق السيسيÜ صناعة السياحة األساسيات والمبادÜƏ مطابƴ الوالء الحديƛة  -20

  .م2003
فتحي محمد الشرقاوÜǐ نرمين الحطابÜ وائل أمينÜ مبادƏ علم السياحةÜ مكتبة بستان  -21

 Üمصر Üم2006المعرفة.  
عبد الجبار عبد اŸ سعيد الصلوÜǐ السياحة في اليمن المالمح الراهنة والرƌية المستقبلية  -22

 Üقافة والسياحة صنعاءƛم 2004إصدارات وزارة ال.  
23-  Üا للمعلومات صالح الدين حربوطليưسلسلة ر Üزة المحليةǌالسياحة المستدامة دليل األج

  .م2004
احمد ماهر Üعبد السالم أبو قحفÜ تنƲيم وإدارة المنشات السياحية والفندقيةÜ المكتب  -24

 Üƚم1999العربي الحدي.  
25- Ü ƴهبة النيل العربية للنشر والتوزي Üيةƌالسياحة مدخل ور Üسيد لطيف ǎم2005هد.  
  .م2006الل عبد الǌادÜǐ اقتصاديات صناعة السياحة Üالفتح للطباعة والنشر اإلسكندريةÜد -26
دون  مصر جامعة اإلسكندريةÜ  Üعبير عطيةÜ التنمية السياحية على المستويين الدولي والمحلي -27

  .سنة نشر
28-  Üجامعة حلوان Üالتجارة االلكترونية في المجال السياحي Üم2003هند محمد حامد.  
29- Üقافة الجامعية اإلسكندريةƛسسة الƌم Üرية السياحةƲنÜ دون سنة نشر نبيل الروبي.  
30- Üجليلة حسن حسين Ü الدار الجامعية جامعة اإلسكندرية Üم2006دراسات في التنمية السياحية.  
31- Üمجموعة النيل العربية Üالسياحة البيئية Üǐيرưم2005محسن احمد الخ.  
32- Ÿاد عطا اƌف ǎنشوÜدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية Üالتنمية السياحية Ü2008م.  
33-  Üƴدار كنوز المعرفة للنشر والتوزي Üصناعة السياحة Üم2007احمد محمود مقابلة.  
34- Üالتنمية السياحية في مصر والعالم العربي Üǐعبد المنعم البكر ǉادƌم2004ف.  

  .مÜ2004 عالم الكتب للنشر والتوزيÜƴ )ات استراتيجياتÜاألهدافÜ األولوي(  
35- ÜاإلسكندريةÜقافة الجامعيةƛسسة الƌم Üالتخطيط السياحي Üدون سنة نشر نبيل الروبى.  
36- Üمكتبة بيروت Üالسياحة صناعة العصر Üم2007أقيوم اكمجو مسلم.  
  .Ü2006احمد محروس خưيرÜ تحليل السياسات العامة السياحية في مصر -37
  .م1997ر عبد العزيزÜ صناعة السياحةÜ دار زهران عمانÜ ماه -38
39-  Üالقاهرة ƴالشركة العربية للنشروالتوزي Üرية والتطبيقƲالسياحة الن Üسيد لطيف ǐم1994هد.  
40-  Üمطبعة الزهران Üالسياحة الدولية Üم1990صالح عبد الوهاب.  
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  .م1985عية اإلسكندرية مصرÜ نبيل الروبيÜ اقتصاديات السياحةÜ مƌسسة الƛقافة الجام -41
صالح عبد الوهابÜ السياسة القومية للتسويق السياحيÜ المركز العربي للبحƚ و النشر  -42

 Üم1994القاهرة.  
43-  Üدار المعارف اإلسكندرية مصر Üور الجغرافيƲصناعة السياحة من المن Üم1992محمد خميس الزوكة .  
ين إمكانيات التنمية و مخاطر الǌدرÜ دار الشروق محيا زيتونÜ السياحة و مستقبل مصر ب -44

 Üم2002مصر.  
بƎرساء مبادƏ  التواصل للتنمية  ةمصطفي احمد السيدÜ تقيم عالقة الطاقة االستيعابي -45

  .مÜ 2003 مصرÜردون دار نش Üالسياحية
  .، مصر 90/91عبد الرحمان سليمÜ مƦكرات ƹير منشورة عن مبادƏ التنمية السياحية  -46

47- Üا في مصرǌماتƲدراسات في االتجاهات الدولية للسياحة و إدارة من Üصالح عبد الوهاب 
Üم1988 دون دار نشر .  
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  :الدوريات و المنشورات
دور الخدمات في التنميةÜ مركز الدراسات و بحوƚ الدول النامية  شتاÜ ساحمد عبد الوني - 1

  .Ü2007 جامعة القاهرةÜ كلية االقتصاد و العلوم السياسية
  .2008وزارة تǌيئة اإلقليم البيئة و السياحةÜ تشخيƭ و فحƭ السياحة الجزائرية Ü جانفي  - 2
المجلس الوطني االقتصادǐ و االجتماعيÜ ملخƭ حول الوƴư االقتصادǐ و االجتماعي  - 3

  .Ü2009 ديسمبر  2008لǖمة لسنة 
  .2007الدراساتÜ السياحة التونسية باألرقام الديوان الوطني التونسي للسياحة إدارة  - 4
الحركيات الخمسة و برامƝ : وزارة تǌيئة اإلقليم البيئة و السياحةÜ المخطط االستراتيجي - - 5

  .2008األعمال السياحية Ʀات األولويةÜ جانفي 
وزارة التنمية و التعاون الدوليÜ وكالة النǌوƯ باالستƛمار الخارجيÜ تونس استƛمر في  - 6
  . 2001لمستقبلÜا

7 -  Üالتنمية السياحية المستدامة بين اإلستراتيجية و التحديات المعاصرة جامعة حلوان Üعبد الباسط وفا
  .2005جوان -مجلة حقوق حلوان للدراسات القانونية و االقتصاديةÜ العدد الƛاني عشرÜ جانفي

الحركة السياحية في مصرÜ سلوǎ شعراوǐ جمعةÜ منتدǎ السياسة العامةÜ إدارة عملية تنشيط  - 8
 Üجامعة القاهرة Üالدول النامية كلية االقتصاد والعلوم السياسية ƚ1998مركز الدراسات وبحو.  

9 - Üمحمود القيسوني ÜƯب عوƹرا ǐهد Üتنشيط  عادل عبد العزيز Üالسياسة العامة ǎمنتد
Üة األزمات المحلية و الدوليةǌمركز الد صناعة السياحة المصرية في مواج ƚراسات و بحو
 ǐما Üجامعة القاهرة Ü2002الدول النامية كلية االقتصاد والعلوم السياسية.  

  .06Ü1970صالح عبد الوهابÜ اعتبارات التسويق السياحيÜ نشرة بحوƚ السياحةÜ العدد  -10
          2013- 2004تصور تطوير السياحة للعشرية  الجزائرية Ü وزارة السياحة -11
  .2006ني التونسي للسياحة إدارة الدراساتÜ السياحة التونسية باألرقام الديوان الوط -12
  .Ü2004ةÜ الǌيئة العامة للتنمية السياحيالمصرية وزارة السياحة -13
  .2006المصريةÜ السياحة المصرية باألرقام  وزارة السياحة -14
  .Ü2004 القاهرة 2017وزارة السياحةÜ إستراتيجية التنمية السياحية حتى  -15
  .2008وزارة الداخلية و التنمية المحلية تونسÜ نشريه السياحة التونسية في أرقام  -16
  .Ü2008 حصيلة المشاريƴ المتوقفةÜ الƛالƛي األول يةوزارة تǌيئة اإلقليم البيئة والسياحة الجزائر -17
امية لسياحةÜ مركز الدراسات و بحوƚ الدول الناسلوǎ مرسيÜ الدور التنموǐ لقطاع   -18

  .2007كلية االقتصاد جامعة القاهرة 
  .2009صندوق النقد العربي إحصائيات   - 19    
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  .Ü2009 سبتمبر  2008البنǁ المركزǐ التونسيÜ ميزان المدفوعات التونسي  - 20    

  .Ü2008التعاون العربي في قطاع السياحة: الفصل الƛاني عشر صندوق النقد العربي - 21    
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  .2008السفر و السياحة 
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 ويةالمشاريƴ السياحية Ʀات األول: الجزائرية وزارة تǌيئة اإلقليم البيئة و السياحة - 24    
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تنفيƦ المخطط التوجيǌي للتǌيئة السياحيةÜ : الجزائرية وزارة تǌيئة اإلقليم البيئة و السياحة - 26    

  .المخطط العملياتي

ينية بين تحديات العولمة و قيود الواقƴ العربيÜ جامعة نبيل حوامدةÜ السياحة العربية الب/ د -27   

 Ü2005فيالدلفيا األردن .  

  .العدد األولÜكواƫ خالدÜ مقومات ومƌشرات السياحة في الجزائرÜ مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا -28  

  .2001تنمية السياحة المستدامةÜ ماǐ ) األمم المتحدة( المجلس االقتصادǐ و االجتماعي  -29  

) 1(جامعة الدول العربيةÜ الدليل اإلرشادǐ للسياحة المستدامة في الوطن العربيÜ سلسلة   -30  

  .دليل مفǌوم السياحة المستدامة و تطبيقǌا

  .2004رئاسة الجمǌورية المصريةÜالمجالس القومية المتخصصةÜ السياحة و التنميةÜ القاهرة  -31 

اƚ نحو سياحة مستديمة في الوطن العربيÜ وزارة السياحة عبد العزيز الوارتيÜ السياحة و التر/ د 

Ü2001المغربية  .  
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  :األطروحات والرسائل الجامعية 

رسالة دكتوراة  –حالة الجزائر  –أهمية السياحة في Ʋل التحوالت االقتصادية : كواƩ خالد •
  .م  2003/2004-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير –جامعة الجزائر–

رسالة –االستƛمارات السياحية وإشكالية تسويق المنتƝ السياحي في الجزائر : ن بديعةبوعقلي •
 ǉم 2005/2006-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير –جامعة الجزائر –دكتورا. 

رسالة  –حالة الجزائر –السياحة وأƛارها االقتصادية واالجتماعية :مليكة حفيư شبايكي •
 ǉدكتورا–  ǐم  2003-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  –قسنطينة –جامعة منتور. 

السياحية في مصر ودور  ةدراسة الخطة القومية للتنمي: حنان حسني سليمان العصار •
كلية السياحة –جامعة اإلسكندرية –رسالة دكتوراǉ –تكنولوجيا المعلومات في تطويرها 

 .م  2005- والفنادق قسم الدراسات السياحية 

تمويل مشروعات االستƛمار السياحي وأƛرǉ على تسعير الخدمة : رفعت محمدأماني  •
قسم –كلية السياحة والفنادق –جامعة اإلسكندرية  –رسالة دكتوراǉ  –السياحية في مصر
 .م 2004- الدراسات السياحية 

–دور منƲومة سوق رأس المال في تحفيز التنمية السياحية : نرمين الشحات نصر ابوزيد •
 .م 2005- كلية السياحة والفنادق  –جامعة حلوان  –توراǉ رسالة دك

دراسة في الجغرافية السياحية –مقومات التنمية السياحية في ليبيا : سعيد صفي الدين الطيب •
– ǉداب –جامعة القاهرة –رسالة دكتوراǓم  2001- قسم الجغرافيا –كلية ا 

كلية –جامعة الحاج لخưر  –تير رسالة ماجس –السياحة والتنمية بالجزائر : يحياوǎ هادية •
 .م 2002/2003-الحقوق والعلوم السياسية 

رسالة –تشخيƭ واقƴ السياحة في الجزائر واقتراح سبل تطويرها : صالح موهوب •
 .م 2006/2007 –كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير –ماجستير جامعة الجزائر 

–لجزائر مƴ بعƯ البلدان المتوسطية دراسة مقارنة للتجربة السياحية في ا: لخساف منى •
 .م 2002/2003- كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير–جامعة الجزائر –رسالة ماجستير 

جامعة –رسالة ماجستير –إشكالية ترقية المنتوج السياحي في الجزائر : براهمي وهيبة •
 .م 2002/2003-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير –الجزائر 

دراسة مقارنة بين الجزائرÜ تونس والمغرب       " اƛǓار التنموية للسياحة : عشيصليحة  •
 .م 2004/2005-جامعة باتنة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  -رسالة ماجستير -

جامعة –رسالة ماجستير –واقƴ السياحة في الجزائر وأفاق تطورها : هدير عبد القادر •
 .م 2005/2006-قتصادية وعلوم التسيير كلية العلوم اال –الجزائر 
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كلية  –جامعة الجزائر  –رسالة ماجستير  –التطور السياحي في الجزائر : محمد عز الدين •
 .م 2001/2002-علوم االقتصادية 

إمكانيات تفعيل السياحة العربية البينية بما يخدم التكامل : هيثم محمد عبد القادر سالمة •
 م  2005 –كلية التجارة  –جامعة عين شمس  –ماجستير رسالة  –االقتصادǐ العربي 

تحليل السياسات العامة السياحية في مصر بالتطبيق على خطة : احمد محروس خƮير •
رسالة  – 2001وزارة السياحة لمواجǌة تداعيات إحداƚ الحادǐ عشر من سبتمبر 

 . م 2006 –كلية االقتصاد والعلوم السياسية  –جامعة القاهرة  –ماجستير 

دراسة ميدانية " قياس جودة الخدمات السياحية في مصر : ƷادƔ محمد عبد الفتاƝ بسيوني •
  ǐكلية السياحة  –جامعة اإلسكندرية  –رسالة ماجستير  –بالتطبيق على خدمة النقل الجو

 .م 2000 –والفنادق 

رسالة ماجستير  –دور البنوǁ في دعم وتنشيط السياحة : محمد مصطفى محمود مصطفى •
 .م1999 –قسم االقتصاد  -كلية التجارة   –جامعة عين شمس  –

رسالة  –دور البنوǁ في التنمية السياحية في مصر وجدوǎ إنشاء بنǁ سياحي : سيد موسى •
 .م2006 –كلية السياحة والفنادق  –جامعة حلوان  –ماجستير 

 –لمصرǐ االستƛمار األجنبي المباشر وتنمية قطاع السياحة ا: باهر سامي نخلة حنين •
 .كلية التجارة وإدارة األعمال –جامعة حلوان  –رسالة ماجستير 

اƛǓار الناتجة عن المتغيرات االقتصادية الدولية المعاصرة : مريم محمد علي محمد محمود •
 ǐكلية  –جامعة عين شمس  –رسالة ماجستير  –على قطاع السياحة في االقتصاد المصر

 .م2005- التجارة 

تحليل أƛر السياحة على التنمية االقتصادية في جنوب سيناءÜ : صيرشيرين عادل حسن ن •
 ÜمصرÜجامعة اإلسكندرية Ü2004رسالة ماجستير.    
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  :المالحق
Evolution de la balance de paiement  

- poste voyages -  
Unité : millions de dollars 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Recettes du 

tourisme 
récepteur 

 
80 

 

 
102 

 
100 

 
111 

 
112 

 
178.5 

 
184.3 

 
215.3 

 
218.9 

 
300 

Dépenses du 
tourisme 
émetteur 

 
250 

 
193 

 
194 

 
248 

 
255 

 
340.9 

 
370 

 
380.7 

 
376.7 

 
394 

  
Source : ONS   
 
 
International Tourist Arrivals by ( Sub ) region  
  
 International Tourist Arrivals  

( million) 
Market 
Share 
(% )  

Change  
( % )   

 

Average 
annual  
growth ( 

% )  
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 07/06 08/07 00/08 

World 438 534 684 804 853 904 922 100 6.1 2.0 3.8 
Europe  265.0 309.5 392.6 441.8 468.4 487.9 489.4 53.1 4.1 0.3 2.8 
Asia and 
the 
Pacific 

55.8 82.0 110.1 153.6 166.0 182.0 184.1 20.0 9.6 1.2 6.6 

Americas 92.8 109.0 128.2 133.3 135.8 142.9 147.0 15.9 5.2 2.9 1.7 

Africa 15.1 20.0 27.9 37.3 41.5 45.0 46.7 5.1 8.4 3.7 6.7 
Middle 
East 

9.6 13.7 24.9 37.9 40.9 46.6 55.1 6.0 14.0 18.1 10.5 

Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                                                                   ( Data 
as collected by UNWTO .2009 ) 
 

International Tourism  Receipts by ( Sub ) region 
 
International 
Tourism  
Receipts  

 Change  
Local currencies  

Constant prices ( % )  

 
Share  
( % ) 

USS Euro 

Receipts  Receipts 
( billion) Per 

arrival  
( billion) Per 

arrival 
06/05 07/06 08/07 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2008 

World 5.3 5.4 1.7 100 858 944 1.020 626 642 700 
Europe  4.2 2.7 -1.1 50.2 435.2 473.7 970 317.5 322.1 660 
Asia and the 
Pacific 

11.1 9.8 2.7 21.8 186.8 206.0 1.120 136.3 140.1 760 

Americas 2.1 6.3 5.0 19.9 171.3 188.4 1.280 125.0 128.1 870 

Africa 11.5 9.1 -1.0 3.2 29.1 30.6 650 21.2 20.8 440 
Middle East 3.0 9.0 17.3 4.8 35.0 45.6 830 25.5 31.0 560 
Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                                             
( Data as collected by UNWTO .2009 ) 
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International Tourist Arrivals 
 

Rank 
 

Series  
Million Change ( % )  

2007 2008 07/06 08/07 
1 France TF 81.9 79.3 3.9 -3.2 
2 United States TF 56.0 58.0 9.8 3.6 
3 Spain  TF 58.7 57.3 1.1 -2.3 
4 China TF 54.7 53.0 9.6 -3.1 
5 Italy TF 43.7 42.7 6.3 -2.1 
6 United kingdom TF 30.9 30.2 0.7 -2.2 
7 Ukraine TF 23.1 25.4 22.1 9.8 
8 Turkey TF 22.2 25.0 17.6 12.3 
9 Germany TCE 24.4 24.9 3.6 1.9 

10 Mexico TF 21.4 22.6 0.1 5.9 
Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                 ( Data as collected by UNWTO .2009 ) 
 
 

International Tourism Receipts 
 

Rank 
USS Local  currencies  

Change ( % ) 
Billion Change ( % )  

2007 2008 07/06 08/07 07/06 08/07 
1 United States 96.7 110.1 12.8 13.8 12.8 13.8 
2 Spain 57.6 61.6 12.8 6.9 3.3 -0.4 
3 France 54.3 55.6 17.1 2.4 7.3 -4.6 
4 Italy 42.7 45.7 11.9 7.2 2.5 -0.1 
5 China 37.2 40.8 9.7 9.7 9.7 9.7 
6 Germany 36.0 40.0 9.9 11.0 0.7 3.5 
7 United kingdom 38.6 36.0 11.6 -6.7 2.6 1.6 
8 Australia 22.3 24.7 25.0 10.6 12.5 10.3 
9 Turkey 18.5 22.0 9.7 18.7 9.7 18.7 

10 Austria 18.9 21.8 13.5 15.4 4.0 7.5 
Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                                       ( Data as collected 
by UNWTO . 2009 ) 
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Outbound Tourism 
 

 International Tourist Arrivals  
( million) 

 
Shar
e (% 

)  

 
Change  

( % )   
 

Averag
e 
annual  
growth 
( % )  

1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 07/0 08/07 00/08 
World 
 

438 534 684 804 853 904 922 100 6.
1 

2.
0 

3.8 

 

Europe  254.2 308.1 395.6 451.5 475.2 502.6 508.7 55.2 5.8 1.2 3.2 

Asia and the Pacific 58.8 86.6 114.
2 

153.
2 

164.
0 

178.
3 

181.
6 

19.7 8.7 1.8 6.0 

Americas 99.3 108.
6 

131.
1 

136.
3 

142.
8 

149.
5 

151.
8 

16.5 4.7 1.5 1.9 

Middle East 8.2 9.3 14.1 22.6 24.6 27.0 31.5 3.4 9.7 16.4 10.6 

Africa 10.0 12.7 16.3 22.1 24.9 27.2 28.6 3.1 9.1 5.0 7.3 

Origin not specified 7.9 8.9 12.5 18.3 21.0 19.7 20.2 2.2  

 

Same regions 352.
8 

429.4 540.2 635.3 670.3 710.5 722.5 78.3 6.0 1.7 3.7 

Other regions  77.7 96.0 131.0 150.3 161.3 174.2 179.6 19.5 7.9 3.1 4.0 

Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                                                                   ( Data 
as collected by UNWTO .2009 ) 
 
 
 

International Tourist Arrivals by Region( million) 
 Base year  Forecasts Average annual 

growth ( % ) 
 

Share 
( % ) 

1995 2010 2020 1995-2020 1995 2020 
Total 565 1.006 1.561 4.1 100 100 
Africa 20 47 77 5.5 3.6 5.0 
Americas 109 190 282 3.9 19.3 18.1 
East Asia / Pacific 81 195 397 6.5 14.4 25.4 
Europe 338 527 717 3.0 59.8 45.9 
Middle East 12 36 69 7.1 2.2 4.4 
South Asia  4 11 19 6.2 0.7 1.2 

 
Intraregional ( a )  464 791 1.183 3.8 82.1 75.8 
Long – haul  ( b )  101 216 378 5.4 17.9 24.2 
Source : world Tourism Organization ( UNWTO )                                                                                   ( Data 
as collected by UNWTO .2009 ) 
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Growth of Arab visitors (1990- 2006) 

Source : Passports , Emigration & Nationality Department ( Ministry of Interior Affairs) 
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Growth of Arab Tourist Nights (1990- 2006) 
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Source : Passports , Emigration & Nationality Department ( Ministry of Interior Affairs) 

Source : Hotels Supervision, Sector  ( Ministry of Tourism) 

 

Growth of Existing Hotel Capacity(1990 – 2006) 



- 293  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tourism  Receipts  $

Source :  Central Bank of Egypt ِ  



- 294  - 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source :  Central Bank of Egypt ِ  

Tourism  Receipts  $   1994 - 2006



- 295  - 

  



- 296  - 

 
 
 



- 297  - 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  
  



- 298  - 

  



- 299  - 

  



- 300  - 
  



- 301  - 

  



- 302  - 

  01- 03القانون  قمالمح التنمية السياحية المستدامة في الجزائر وف

انطالقا من المبادƏ العامة للتنمية المستدامة بصفة عامة ومبادƏ التنمية السياحية المستدامة 

تحقيق استغالل عقالني لمواردها السياحية المتاحة من أجل تلبية  نع بصفة خاصة تبحƚ الجزائر

وهو ما يرجى تحقيقه من  Üالي والمستقبلي مƴ مراعاة مستقبل األجيال القادمةالطلب السياحي الح

  .1خالل تطبيق القوانين الخاصة بالتنمية السياحية المستدامة

  :وتتمƛل هǉƦ القوانين في مايلي

  .قانون التنمية المستدامة للسياحة-

  .قانون استعمال واستغالل الشواطƐ سياحيا-

  .التوسƴ والمواقƴ السياحيةالقانون المتعلق بمناطق -

  قانون التنمية المستدامة للسياحة: أوال

  .يحدد هƦا القانون شروط التنمية المستدامة لǖنشطة السياحية وكƦا تدابير وأدوات تنفيƦها

  أحكام عامة -1

  األهداف -أ

  :يǌدف القانون إلى إحداƚ محيط مالئم ومحفز من أجل

  .ي السياحةستƛمار وتطوير الشراكة فاالترقية * 

  .إدماج مقصد الجزائر ưمن السوق الدولية للسياحة من خالل ترقية الصورة السياحية* 

  .إعادة االعتبار للمƌسسات الفندقية والسياحية قصد رفƴ قدرات اإليواء واالستقبال* 

  .جديدة لǖنشطة السياحية لتنويƴ العرƯ السياحي وتطوير أشكا* 

  .اتǌم في مجال السياحة واالستجمام والتسليةتلبية حاجات المواطنين وطموح* 

                                                 
 )01-03(القانون رقم   19/02/2003الصادرة بتاریخ  -11رقم  –الجریدة الرسمية  1
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ة وتحسين إطار المعيشة وتƛمين القدرات الطبيعية والƛقافية ئالمساهمة في حماية البي* 

  .والتاريخية

  .تحسين نوعية الخدمات السياحية* 

  .ترقية وتنمية الشغل في الميدان السياحي* 

  .التطوير المنسجم والمتوازن للنشاطات السياحية* 

  .تƛمين التراƚ السياحي *

وƴư هƦا القانون مجموعة من التعاريف : التعاريف وأنواƱ السياحة التي حددها القانون -ب

  :المتعلقة بالسياحة نƦكر منǌا

استعمال منشƉت سياحية بمقابل سواء شمل Ʀلǁ  وأ كل خدمات تسويق أسفار: النشاط السياحي

  .لم يشمله أماإليواء 

نƲرأوموقƴ يتميز بجاƦبية سياحية بسبب مǌƲرǉ الخالب أو بما يحتوǐ عليه كل م: الموقƴ السياحي

من عجائب أو خصائƭ طبيعية أو بناءات مشيدة عليه يعترف له بƋهمية تاريخية أو فنية أو 

والǐƦ يجب تƛمين أصالته والمحافƲة عليه من التلف أو االندƛار بفعل الطبيعة  Üأسطورية أو ƛقافية

  .أو اإلنسان

افƲ على البيئة والموارد حنمط تنمية تưمن فيه الخيرات وفرƭ التنمية التي ت :ية المستدامةالتنم

  .افي لǖجيال القادمةقالƚ ƛالطبيعية والترا

مجموعة أشغال إنجاز المنشƉت القاعدية لفưاءات ومساحات موجǌة الستقبال : التǌيئة السياحية

طبيعة عمليات التǌيئة وطبيعة مشاريƴ األنشطة  استƛمارات سياحية تتجسد في الدراسات التي تحدد

  .للمنشƉت المراد تحقيقǌا
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 تكل نشاط استجمامي يكون الدافƴ الرئيسي فيه هو البحƚ عن المعرفة واالنفعاال: السياحة الƛقافية

 Üمن خالل اكتشاف تراƚ عمراني مƛل المدن والقرǎ والمعالم التاريخية والحدائق والمباني الدينية

ƚل الحفالت التقليدية والتقاليد الوطنية أو المحلية أو تراƛروحي م.  

كل تنقل ألƹراƯ عالجية طبيعية بواسطة مياǉ المنابƴ : السياحة الحموية والمعالجة بمياǉ البحر

ويستفيد منǌا زبائن يحتاجون إلى  Üالحموية Ʀات المزايا االستشفائية العالية أو بواسطة مياǉ البحر

  .ستجمامية وترفيǌيةابمنشƉت و عالج في محيط مجǌز

كل إقامة سياحية على شاطƐ البحر يتمتƴ فيǌا السياح زيادة على التسلية : السياحة الحموية البحرية

ǐمرتبطة بالتنشيط في المحيط البحر ǎنشطة أخرƋالبحرية ب.  

قƴ السياحية كل نشاط استجمامي مارسه السياح خالل إقامتǌم بالموا: السياحة الترفيǌية واالستجمامية

  .أو المƌسسات السياحية مƛل حƲائر التسلية والترفيه والمواقƴ الجبلية والمنشƉت الƛقافية والرياưية

كل إقامة سياحية في محيط صحراوǐ تقوم على استغالل مختلف القدرات : السياحة الصحراوية

  .ة وترفيه واستكشافالطبيعية والتاريخية والƛقافية مرفقة بƋنشطة مرتبطة بƦǌا المحيط من تسلي

تكمن أهمية التعاريف السالفة الƦكر في تحديد مختلف أنواع السياحة ومناطق التنمية و

ǌ ǉƦوكƦلǁ مختلف األنشطة التي يمكن أن تمارس ب Üالسياحية وطبيعة االستƛمار الخاصة بكل منطقة

  .المناطق

  :مبادƏ القانون -ج

  :ييلوƴư هƦا القانون جملة من المبادƏ تتمƛل في ما

الصفة من دعم  ǉƦة وترقيتǌا طابƴ المصلحة العامة وتستفيد بǌيتكتسي تنمية األنشطة السياح* 

  .الدولة والجماعات اإلقليمية
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خƴư تنمية األنشطة السياحية لقواعد ومبادƏ حماية الموارد الطبيعية والمتاحات الƛقافية ت* 

  .لعرƯ السياحي وديمومتهلية والتاريخية وبغرƯ حماية أصالتǌا وưمان القدرة التنافس

تقوم تنمية األنشطة السياحية على المبادƏ والكيفبات المحددة في المخطط التوجيǌي للتǌيئة * 

تستند برامƝ تنمية األنشطة السياحية أن السياحية وقصد تحسين العرƯ السياحي وتنويعه يجب 

  .دإلى استغالل عقالني ومتوازن لكل الموارد التي تزخر بǌا البال

ويتم إنجاز برامƝ تطوير  Üة لترقية االستƛمار السياحييتوفر الدولة الشروط الưرور* 

 عناألنشطة السياحية بصفة أولية داخل مناطق التوسƴ السياحي وتتكفل الدولة باألعباء المترتبة 

  .إعداد الدراسات وأشغال القاعدية داخل مناطق التوسƴ السياحي

لدولة والجماعات اإلقليمية وكƦا الǌيئات العمومية في إطار تلتزم اإلدارات العمومية ل* 

  .اختصاصاتǌا بƎدراج ترقية السياحة ưمن سياساتǌا القطاعية

  التنمية السياحية -2

نتاج السياحي خاصة عن طريق االستƛمار إلتǌدف التنمية السياحية إلى رفƴ قدرات ا

وقصد ترقية االستƛمار ورفƴ القدرة  Üالسياحي مƴ الحرƭ على تƛمين التراƚ السياحي الوطني

التنافسية للمنتƝ السياحي الوطني تƴư الدولة تدابير تشجيعية السيما في مجال تǌيئة وتسيير مناطق 

  .التوسƴ والمواقƴ السياحية

  :يساهم مخطط التǌيئة السياحية في :التǌيئة السياحية -أ

الل العقالني لمناطق التوسƴ السياحي التنمية المنسجمة للمنشƉت والǌياكل السياحية واالستغ* 

  .والمواقƴ السياحية وكƦا الحفاƲ عليǌا

قليم والتعمير وتتم التǌيئة السياحية في إطار إلإدماج األنشطة السياحية في أدوات تǌيئة ا* 

  .احترام األحكام القانونية والتنƲيمية والمتعلقة بحماية التراƚ الƛقافي والعمران
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د تشخيƭ وتƛمين منابƴ المياǉ الحموية طابƴ المنفعة العامة وتقƴ هǉƦ تكتسي عمليات تحدي* 

  .العمليات على عاتق الدولة

  .على تحسينǌا بشكل دائم تتكفل الدولة بƎعداد الحصيلة الحموية وتسǌر* 

  .يخƴư استعمال واستغالل المياǉ الحموية لنƲام يحددǉ القانون* 

  ة من نƲام تحفيزǐ يشجƴ المستƛمرينتستفيد مناطق التوسيƴ والمنابƴ الحيوي* 

  :دعم التنمية السياحية -ب

تتخƦ الدولة إجراءات وأعمال الدعم وتقدم المساعدات وتمنح االمتيازات المالية والجبائية 

قصد تشجيƴ التنمية السياحية السريعة والمستدامة للسياحة  Üالخاصة باالستƛمار السياحي

د الوطني فǌي تسعى في هƦا إلطار إلى استحداƚ أدوات واستحداƛƈ ƚار إيجابية على االقتصا

  .أخرǎ لدعم عملية التنمية السياحية

  :فƎجراءات المساعدة ودعم النشاط السياحي تǌدف إلى تحقيق مايƋتي

 *ǐللنمو االقتصاد ƴإعطاء دف.  

  .إدراج التنمية السياحية ưمن ديناميكية التطور والتكيف التكنولوجي* 

  .سات جديدة وتوسيƴ مجال نشاطǌاتشجيƴ إحداƚ مƌس* 

  .ترقية نشر اإلعالم ǐƦ الطابƴ التجارǐ واالقتصادǐ والمǌني المتعلق بقطاع السياحة* 

  .تشجيƴ القدرة التنافسية داخل القطاع* 

  .ترقية محيط مالئم لتحفيز روح المبادرة وتطوير السياحة* 

  بداعإلحترافية وروح ااعتماد سياسة تكوين وتسيير الموارد البشرية وتشجيƴ اال* 

  .واالبتكار 

  .تمكين المستƛمرين من االستفادة من األدوات والخدمات المالية المالئمة مƴ متطلباته* 
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  .تحسين الخدمات البنكية المتعلقة بدراسات ملفات تمويل المشاريƴ السياحية* 

شروط ترقيتǌا فر الدعم لǖنشطة السياحية ويưمن وتشجيƴ بروز محيط اقتصادǐ وقانوني ي* 

  .وتƛمينǌا في إطار منسجم

  :هيئات التنفيƦ -ج

تسند لǌا " الوكالة الوطنية لتنمية السياحية" إنشاء هيئة عمومية تسمى  علىنƭ هƦا القانون 

اقتناء  -الخصوƭ هعلى وج -تتولى في هƦا اإلطار و Üمǌمة تنفيƦ ومتابعة عملية التنمية السياحية

و تƋجير األراưي للمستƛمرين داخل مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية وتǌيئة وترقية وإعادة بيƴ أ

  .المعدة النجاز المنشƉت السياحية

  :تثمين الخدمات والترقية السياحية -3

 ƭالسلطات العمومية تطوير التكوين المتخص ƴمين الخدمات والترقية السياحية تشجƛقصد ت

  .عالم السياحيينإلƴ مجال الترقية واعلى توسي نشطة وتسǌرألوالمالئم لمǌن السياحة وا

  :تƛمين الخدمات السياحية -أ

يشكل تƛمين الموارد البشرية المرتبطة بالمǌن واألنشطة السياحية محورا للتنمية السياحية 

  :وفي هƦا الشƋن تشجƴ الدولة

  .اإلدماج المكƛف لحرف السياحة ưمن المنƲومة الوطنية للتكوين المǌني* 

  .كوينية جديدة في مختلف الشعب السياحيةإنشاء مƌسسات ت* 

 *ƭسسات تكوين في السياحة من طرف الخواƌإنشاء م.  

  .ي السياحةفإحداƚ بكالوريا مǌنية * 

  .فتح شعب في االقتصاد السياحي على مستوǎ التعليم العالي* 
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 كما يجب أن تستجيب الخدمات واألنشطة السياحية للمقاييس النوعية والتصنيف واالستغالل

  .المنصوƭ عليǌا في التشريƴ والتنƲيم المعمول به

يجب أن تعمل اإلدارة المكلفة بالسياحة بالتنسيق مƴ الǌيئات المعنية على  وفي هƦا اإلطار

  .إعادة االعتبار لوƲيفة رقابة األنشطة السياحية وشروط ممارستǌا

  الترقية واإلعالم السياحي -ب

تصالي موجه لتƛمين القدرات السياحية قصد تعتبر ترقية السياحة كل عمل إعالمي وا

ǐا التجارǌاستغاللÜ  هالتƌوالقدرات والم ƚمين التراƛفتشكل الترقية السياحية األداة المميزة لت

تتưمن على وجه الخصوƭ دراسات السوق وبرامƝ االتصال وتلجƋ إلى مختلف أشكال و Üالسياحية

المتخصصة والتقنيات العصرية في مجال  عالمإلالتسويق مƛل المعارƯ والمنشورات ووسائل ا

  .نجاز والنشرإلر وايالتصو

وفي هƦا الصدد تحƲى  Üكما تعتبر الترقية السياحية Ʀات منفعة عامة تقƴ على عاتق الدولة

  .الترقية السياحية بكل أشكال اإلعانة والدعم من الدولة والجماعات اإلقليمية

تتولى مǌمة تƋطير الترقية " لوطني للسياحةالديوان ا"ة عمومية تسمى ئهي اءنشقد تم إو

  .مǌا عن طريق التنƲيماد قانونǌا األساسي وتنƲيمǌا ومǌيحديتم تو Üالسياحية

كما تساهم في الترقية السياحية الدواوين المحلية للسياحة والجمعيات Ʀات الصلة بالنشاط 

  .ية الموجودة بالخارجالسياحي وكƦا الممƛليات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية الجزائر

وفي هƦا السياق يمكن أن تستفيد هǉƦ الدواوين والجمعيات من اإلجراءات التشجيعية التي 

  .قليمية أو الǌيئات المعنيةإلǌا الدولة والجماعات اتمنح

عالمي في مجال السياحة حول ترقية المƌهالت السياحية إلالعمل ا وأخيرا يجب أن يتمحور

  .التي تزخر بǌا البالد وكƦا حول تعزيز فرƭ االستƛمار والشراكةوالƛقافية والطبيعية 
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  قانون استعمال و استغالل الشواطƎ سياحيا: ثانيا

Ɛا القانون القواعد العامة المتعلقة باالستعمال واالستغالل السياحيين للشواطƦيحدد ه:  

  : أحكام عامة  -1

  :القانون إلى يǌدف: أهداف القانون -أ

الشواطƐ قصد استفادة المصطافين منǌا بالسياحة و االستجمام و الخدمات  حماية وتƛمين* 

  .المرتبطة بǌا

 * ƚتستجيب لحاجات المصطافين من حي Ɛتوفير شروط تنمية منسجمة و متوازنة للشواط

  .النƲافة والصحة وحماية البيئة

   .تحسين إقامة المصطافين * 

  .لسياحة الشاطئيةتحديد نƲام تسلية مدمƝ و متناسب مƴ نشاطات ا* 

  : وƴư القانون جملة من المبادƏ تتمƛل فيمايلي:  مبادƍ عامة -2

دفتر شروط يحدد المواصفات التقنية و  بيخƴư استغالل الشواطƐ لحق االمتياز حس* 

  .اإلدارية و المالية لالمتياز

إعالمية  يكون الدخول إلى الشواطƐ دون مقابل و يتم اإلعالن عن مجانية الدخول في لوحات* 

  .تưعǌا مصالح البلدية لƦǌا الغرƯ ةواưح

  .يكون االنتفاع بالتجǌيزات والخدمات المقدمة للمصطافين من طرف المستغل بمقابل* 

 * Ɛيجب حماية الحالة الطبيعية للشواطÜ  ل االحترامƲ في Ɛيتم استغالل الشواط ƚبحي

  .الصارم للغرƯ المخصƭ لƦǌا الفưاء

الشواطƐ و ترقية النشاطات السياحية في هǉƦ الفưاءات للقواعد يجب أن يخƴư استغالل *

  .الصحية و حماية المحيط 
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 * ƴور عندما يتسبب استغالله في إتالف منطقة محمية أو موقǌللجم Ɛفتح الشواط ƴيمن

ƫايكولوجي ه.  

يمنƴ على كل مستغل للشواطƐ القيام بكل عمل يمس بالصحة العمومية أو يتسبب في إفساد * 

  .ية مياǉ البحرأوإتالف قيمتǌا النفعيةنوع

وإشعار مستعملي الشواطÜ  Ɛتتولي الدولة إجراء تحاليل دورية ومنتƲمة لنوعية مياǉ السباحة * 

  .بنتائƝ هǉƦ التحاليل

تتم إزالة كل التجǌيزات المقامة على الشاطƐ المستغل بدون حق امتياز على حساب * 

  .المخالف

  :شواطƎاستغالل ال تشروط وكيفيا -3

  :  احةبفتح الشواطƐ للس - أ

  : يلقد حدد القانون الشروط التي يجب توافرها في الشواطƐ المفتوحة للسباحة تتمƛل فيما يل

• ǁلƦا قانونا بǌل ƭالمرخ Ɛألتفتح للسباحة إال الشواط.  

 .أن تكون قابلة ماديا لالستعمال وأال تشكل أǐ خطر على المصطافين  •

حاƦية مباشرة لǖمالǁ العسكرية أو لǖمالǁ العمومية أال تكون ưمن األمالǁ الم •

 .المخصصة ألƹراƯ الدفاع الوطني

• ǌأن تتوفر على ممر للدخول مƋاو مبين ي. 

• Ƌيǌو بعيد عن أماكن السباحة و االستجمام  موقف للسيارات م. 

 .تجǌيزات صحية مالئمة •

 .أعوان األمن والعالج االستعجالي و كƦا التجǌيزات المناسبة •

 .جǌيزات المرتبطة باستغالل الشواطƐ الت •
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محددا ومتوفرا على مخطط تǌيئة تراعى فيه  Üيجب أن يكون كل شاطƐ مفتوحا للسباحة •

بما فيǌا جزء أو  Üمختلف األماكن المشغولة والمرافق والتجǌيزات و مختلف االستعماالت

 .أجزاء ƹير خاưعة لالمتياز

بناء على اقتراح لجنة  Üالمختƭ إقليميايرخƭ فتح الشاطƐ للسباحة بقرار من الوالي  •

Ưا الغرƦǌل Ƌوالئية تنش. 

يبلƸ قرار الوالي المرخƭ بموجبه فتح الشاطƐ للسباحة إلى المجالس الشعبية البلدية و  •

 .ويجب إعالم المصطافين بƦلǁ عن طريق وسائل اإلعالم  Üالسلطات المعنية

  :شروط استغالل الشواطƐ  -ب

. طريق المزايدة المفتوحة نفتوح للسباحة وفق نƲام االمتياز عالشاطƐ الم يتم استغالل

بحيƚ يمنح االمتياز لكل شخƭ طبيعي أو اعتبارǐ ترسو عليه المزايدة و يتعǌد باحترام دفتر 

  .الشروط 

يمنح حق االمتياز بصفة أولوية إلى المƌسسات الفندقية المصنفة بالنسبة إلى الشواطƐ التي 

  .للتنƲيم المعمول به تكون امتدادا لǌا طبقا

  .كما يلزم صاحب االمتياز بالقيام شخصيا باستغالل الشاطƐ محل االمتياز

و يرفق االمتياز باتفاقية توقƴ لحساب الدولة من طرف الوالي المختƭ إقليميا و الراسي 

  .عليه المزاد أو رئيس المجلس الشعبي البلدǐ المعني

   .ن قبل مستغل واحد أو أكƛر كما يمكن أن يستغل الشاطƐ بحكم شساعته م

كƦلǁ تم في هƦا القانون تحديد التزامات كل من الدولة و صاحب االمتياز لưمان 

Ɛاالستغالل الجيد للشواطÜ على أمن وسالمة المصطافين وحماية البيئة ƲوالحفاÜ  ا طبيعةưوحدد أي

Ɛا على الشواطǌات التي يحق للمصطافين ممارستưو نوع األنشطة والريا.  
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  : القانون المتعلق بمناطق التوسع و المواقع السياحية : الثاث

 ƴوالمواق ƴيئة و ترقية و تسيير مناطق التوسǌو قواعد حماية وت Əا القانون مبادƦيحدد ه

  :إلى األتي  و يǌدف Üالسياحية

االستعمال العقالني والمنسجم للفưاءات والموارد السياحية قصد ưمان التنمية المستدامة  •

  .حةللسيا

إدراج مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحة وكƦا منشƉت تنمية النشاطات السياحية في المخطط  •

 .الوطني لتǌيئة اإلقليم 

 .حماية المقومات الطبيعية للسياحة  •

•  ƚقافي والموارد السياحية من خالل استعمال واستغالل التراƛال ƚة على التراƲالمحاف

 .ƹراƯ سياحيةالƛقافي والتاريخي والديني والفني أل

إنشاء عمران مǌيƋ ومنسجم ومناسب مƴ تنمية النشاطات السياحية والحفاƲ على طابعه  •

 . المميز

  :التعاريف و المبادƍ التي حددها القانون -1

كل منطقة أو امتداد من اإلقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات :  مناطق التوسƴ السياحي* 

ويمكن  Üمƌهلة إلقامة منشƋة سياحية  Üبة للسياحة طبيعية و ƛقافية و بشرية وإبداعية مناس

  .ةاستغاللǌا في تنمية نمط أو أكƛر من السياحة Ʀات مردودي

أو بما  Üكل منƲر أو موقƴ يتميز بجاƦبية سياحية بسبب مǌƲرǉ الخالب:  الموقƴ السياحي* 

ية أو فنية يعترف له بƋهمية تاريخ Üيحتوǐ عليه من خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه

والǐƦ يجب تƛمين أصالته والمحافƲة عليه من التلف أو االندƛار بفعل  Üأو أسطورية أو ƛقافية

  .الطبيعة أو اإلنسان
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جزء من منطقة التوسƴ أو موقƴ سياحي ƹير قابل للبناء و يستدعي حماية : منطقة محمية* 

  .يةخاصة قصد المحافƲة على مƌهالته الطبيعية أو األƛرية أو الƛقاف

  :مبادƍ القانون

  :لقد وƴư القانون جملة من المبادƏ تتمƛل في اǓتي

و  Üيكتسي تحديد و تصنيف وحماية و تǌيئة و ترقية مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية -      

ǌالمنفعة العمومية اإعادة االعتبار ل ƴطاب.  

تعد الدولة استراتيجيات  Üقصد تشجيƴ تنمية وحماية مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية  -      

  .اƉƛر ايجابية على االقتصاد الوطني ƚو برامƝ من شانǌا إحدا

يجب أن تكون تنمية وتǌيئة مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية متطابقة مƴ التشريعات  -      

عندما تحتوǐ هǉƦ المناطق على تراÜ  ƚالمتعلقة بحماية البيئة والساحل وبحماية التراƚ الƛقافي

ƛقافي مصنف.  

تمنƴ كل أشغال تǌيئة أواستغالل مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية المخالفة لمخطط  -     

  .وللقواعد المنصوƭ عليǌا في هƦا القانون Üالتǌيئة السياحية 

يمنƴ كل استعمال أواستغالل لمناطق التوسƴ و المواقƴ السياحية الǐƦ يƌدǐ إلى تشويه  -      

  .طابعǌا السياحي

  : حماية و تهيئة و تسيير مناطق التوسع و المواقع -2

  :حماية مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية -أ

يمكن تحديد أجزاء من اإلقليم الوطني كمناطق  Üقصد الحماية والحفاƲ على طابعǌا السياحي

ǌدراسات الت Ɲا على نتائǌاألخيرة و التصريح ب ǉƦيرتكز تحديد ه ƚسياحية بحي ƴو مواق ƴيئة توس

  .كما أن التحديد والتصريح بمنطقة التوسƴ والموقƴ السياحي يخول لǌا طابعا سياحيا Üالسياحية
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وبǉƦǌ الصفة تخƴư إلى  Üتصنف مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية كمناطق سياحية محمية 

  : 1إجراءات الحماية الخاصة اǓتية

قƴ في Ʋل احترام قواعد شغل واستغالل األراưي الموجودة داخل هǉƦ المناطق والموا -

  .التǌيئة والتعمير

الحفاƲ على مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية من كل أشكال تلوƚ البيئة و تدهور الموارد  -

 .الطبيعية والƛقافية

 .إشراǁ المواطنين في حماية التراƚ والمتاحات السياحية -

 .منƴ ممارسة كل نشاط ƹير مالئم للنشاط السياحي -

  .طق التوسƴ والمواقƴ السياحية والتصريح بǌا وتصنيفǌا عن طريق التنƲيمكما يتم تحديد منا

  :التوسƴ والمواقƴ السياحية قتǌيئة وتسيير مناط -ب

وفق مواصفات مخطط التǌيئة السياحية  Üالتوسƴ والموقƴ السياحي ةتتم تǌيئة وتسيير منطق

 ǐƦتالǉومصادق المكلفة بالسياحةاإلدارة  عد ǐيمليع في إطار تشاورƲه عن طريق التنÜ  ƚبحي

  .يندرج مخطط التǌيئة السياحية في إطار أدوات تǌيئة اإلقليم والعمران

  :ويشمل مخطط التǌيئة السياحية على 

حماية الجمال الطبيعي والمعالم الƛقافية التي يشكل الحفاƲ عليǌا عامال أساسيا للجƦب  -

  .السياحي

Ƌنǌا إحداƚ تنمية متعددة األشكال من ش Üنجاز استƛمارات على أساس أهداف محددةإ -

 .للمتاحات التي تزخر بǌا مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية

   ƦخƋكما ي  ƭيئة السياحية بعين االعتبار على وجه الخصوǌمخطط الت :  
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  .خصوصيات ومتاحات المناطق -

 .الحاجات االقتصادية واالجتماعية والƛقافية -

 .ي والمنسجم للمناطق و الفưاءات السياحيةااللتزامات الخاصة باالستغالل العقالن -

  : و من أهداف مخطط التǌيئة السياحية 

  .تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء -

  .تحديد المناطق التي يجب حمايتǌا -

  .تحديد برنامƝ النشاطات المزمƴ انجازها -

  .تحديد الوƲائف المتطابقة واالستƛمارات المناسبة -

القاعدية لمناطق التوسƴ والمواقƴ  تنجاز المنشƉإالتǌيئة و إن إعداد الدراسات وأشغال

يقƴ على عاتق الدولة كما تسند مǌمة اقتناء وتǌيئة وترقية وإعادة بيƴ أو تƋجير األراưي  Üالسياحية 

إلى الوكالة  Üالسياحية تƉللمستƛمرين داخل مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية المعدة إلنجاز المنش

  .السياحةالوطنية لتنمية 

  :العقار السياحي  -3

  :تشكيل العقار السياحي -أ

العقار السياحي القابل للبناء من األراưي المحددة لƦǌا الغرƯ في مخطط التǌيئة  يتشكل

  .و تلǁ التابعة للخواÜ ƭويưم األراưي التابعة لǖمالǁ الوطنية العمومية و الخاصة Üالسياحية 

  ويƯ داخل مناطق التوسƴ و المواقƴ السياحية عن طريقيحق للدولة ممارسة حق التع       

و  Üالبناءات المنجزة في إطار هƦا القانونوعلى كل العقارات أ) الوكالة الوطنية لتنمية السياحة( 

  .و تكون موưوع نقل ملكية إراديا بعوƯ أودون عوÜ Ưالمتواجدة داخل منطقة التوسƴ السياحي

  .ل للبناء لدǎ الخواƭ طبقا التفاق ودǐ بين الطرفينيمكن اقتناء العقار السياحي القاب
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 ƴوالمواق ƴالوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوس ǁمالǖي التابعة لưتباع األرا

للوكالة  Üاالستƛمارية المحددة في مخطط التǌيئة السياحية  Ɲوالưرورية إلنجاز البرام Üالسياحية

  .دǐالوطنية لتنمية السياحة طبقا التفاق و

العقار السياحي داخل مناطق التوسƴ  رلتدعيم أسعا ةكما يمكن للدولة أن تتخƦ التدابير الالزم

  .و المواقƴ السياحية

لى رأǐ مسبق من إكما يخƴư منح رخصة البناء داخل مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية 

ما تحتوǐ هǉƦ المناطق على و بالتنسيق مƴ اإلدارة المكلفة بالƛقافة عند Üالوزارة المكلفة بالسياحة

  .معالم ƛقافية مصنفة

  :مراقبة مطابقة المنجزات -ب

ƴوالمواق ƴمين مناطق التوسƛر الدولة والجماعات المحلية اإلقليمية على حماية وتǌتس 

   : 1ما يخƭالسيما  السياحية

طار وتتخƦ في هƦا اإل Üقانونا ةمحاربة الشغل الالمشروع لǖراưي والبناءات ƹير المرخص -

وإعادة المواقƴ إلى حالتǌا األصلية في إطار التشريƴ و  Üإجراءات توقيف األشغال أو تǌديم البنايات

  .التنƲيم المعمول به

  .استعمال مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية طبقا لطابعǌا -

  .تحديد إجراءات حماية مناطق التوسƴ والمواقƴ السياحية وترقيتǌا قصد تنميتǌا -
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ƫملخ:  
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أصبحت السياحة واحدة من أكثر القطاعùات  

قد بلغت صناعة السياحة قمة مجùدها  و ،على مستوى العالم ازدهارااالقتصادية نموا و 
لمعظم دول العùالم  سùواء    اآلمن المالذ وأضحتمع بداية القرن الواحد و العشرين، 

هùذه الحقيقùة   يؤكùد  وما النمو االقتصادي، تحقيق ية إلى ، أو تلك الساعمنهاالمتقدمة 
صنفت التي  التطبيقية  دراساتالالمنظمة العالمية للسياحة و الصادرة عن حصائيات اإل

استخداما األكثر الصناعة و، للدخل الوطنيالسياحة بأنها األسرع نموا، و األكثر توليدا 
 2.1 الدخل السùياحي مùن  و، سائح مليون  25حيƚ ارتفع عدد السائحين من للعمالة، 

مليار دوالر فùي العùام    944و ، مليون سائح 922إلى  1950مليار دوالر في العام 
2008 .  

كان من أهم مالمح هذه الظاهرة المتنامية هو الضخامة و الكثافة في التشييد و و   
ة، حتùى  بناء الخدمات و التسهيالت السياحية، و استخدام الموارد المتاحة بصورة كبير

أن هذه الصناعة توسعت إلى الحد الذي فاق الحدود المسموح بهùا فùي العديùد مùن     
، األمر الذي تسبب في العديد من  اآلثار المدمرة لهùذه المùوارد، و   المقاصد السياحية

الكثير من المشùكالت  عن ذلك انخفاض مستويات اإلشباع السياحي للزائرين، و تولد 
  .تصاديةاالجتماعية و االقالبيئية 

، بدأ التفكير في إرساء مبادئ اآلثار السلبية وتدعيم اإليجابية منها احتواءوبغية  
حقوق األجيال القادمة فùي التمتùع   ضمان  إلىالتواصل للتنمية السياحية، والتي تهدف 

  .بالموارد السياحية بنفس الحقوق التي تتمتع بها األجيال الحالية
ة كمحرك للتنمية من خالل اآلثار المترتبة علùى بقيùة   السياح ألهميةإدراكا و         

إلùى  هدف يإلى بعƚ مخطط للتهيئة السياحية الجزائر سعت  فقدالقطاعات االقتصادية،
العدالة االجتماعية، الفعالية االقتصùادية، و الùدعم   المتمثل في ضمان التوازن الثالثي 

  .في إطار التنمية المستدامة ،االيكولوجي
تأكيدا ألهمية التنمية السياحية المستدامة في الجزائر، مع ه الدراسة وتأتي هذ    

اإلشارة إلى تجارب بعض البلدان التي تمثل وجهات منافسة بحكم موقعها الجغرافي، 
وتشابǊ قدراتها السياحية مع الجزائر، لذا من الضروري معرفة وإدراك المحاور 

وبغية بلوƷ الهدف ها، انية االستفادة مناالستراتيجية التي اختارتها تلك البلدان وإمك
 ماتطرقنا فيه، نيينظر ينفصل:خمس فصول منها المتوخي من البحƚ تضمن الموضوع

الحركة السياحية الدولية مع اإلشارة إلى التنمية السياحية المستدامة،أما  إلى تطور
اولنا في ، في حين تنالجزائر فيفاق التنمية السياحية ƈالفصل الثالƚ تناول واقع و

، وخلصت الدراسة سمصر وتونالفصل الرابع واقع وƈفاق التنمية السياحية في كل من 
الجزائر ، ( بالفصل الخامس، وكان دراسة تقييمية للتجارب السياحية في البلدان الثالثة 

  .)مصر و تونس
 التنميةالسياحة، التنمية السياحية، التنمية المستدامة، : الكلمات المفتاحية     

 .السياحة البيئيةالسياحية المستدامة، 




